
 RCdziny 21.03.2011
            

Sprawozdanie  merytoryczne
z działalnoWci Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych Dar Serca w RCdzinach

za rok 2010

1. Nazwa :
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” 

2. Siedziba:
    RCdziny

3. Adres:
    42-242 RCdziny ul. Działkowiczów 3

4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze S>dowym:
    22.11.2007

5. Numer identyfikacyjny w systemie REGON:
    240782962

6. Dane dotycz>ce członków zarz>du Stowarzyszenia:
a) Joanna Kmiecik – prezes

42-242 RCdziny ul. Broniewskiego 5/6
b) Piotr Dymicki – wiceprezes

42-242 RCdziny ul. Nowa 44
c) Roman Wawrzak – sekretarz

42-242 RCdziny ul. Broniewskiego 1/19

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o
Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z póaniejszymi zmianami),  własnego
statusu oraz zgodnie z ustaw> z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalnoWci pocytku publicznego i
o wolontariacie. Stowarzyszenie jest organizacj> pocytku publicznego z osobowoWci> prawn>,
typu „non profit”.

7. Cele statutowe Stowarzyszenia:
   a)  pomoc merytoryczna, organizacyjna, finansowa i informacyjna osobom
niepełnosprawnym, rodzicom i opiekunom prawnym tych osób,
   b) edukacja oWwiatowa, ekologiczna, turystyczno-sportowa rodziców i opiekunów osób
niepełnosprawnych,
  c ) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym w Wrodowisku lokalnym,
  d ) działanie na rzecz rozwoju społecznoWci lokalnej,

8. Stowarzyszenie swoj> działalnoWć statutow> realizuje poprzez:
1) propagowanie wszechstronne metod i technik stosowanych w zakresie leczenia
schorzeM bCd>cych przyczyn> niepełnosprawnoWci, 



2) organizowanie spotkaM z lekarzami rócnych specjalnoWci,
3) popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii,
wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i młodziecy niepełnosprawnej,
4) organizowanie wycieczek krajoznawczych i akcji proekologicznych, 
5) zbieranie funduszy na realizacjC celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje,
sponsoring),
6) współpracC z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i
wymiany doWwiadczeM,
7) nawi>zywanie kontaktów z OWrodkami Leczenia, Stowarzyszeniami w kraju i
za granic> (nowe metody leczenia),
8) współpracC i wzajemn> pomoc członków Stowarzyszenia,
9) Wwiadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodziecy
niepełnosprawnej,
10) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczn> oraz szkolenie członków i
innych podmiotów zainteresowanych działalnoWci> Stowarzyszenia,
11) prowadzenie działalnoWci wydawniczej,
12) prowadzenie działalnoWci integruj>cej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywnoWć kulturaln>, sportow>, rekreacyjn> i towarzysk>,
13) prowadzenie na zlecenie oraz ze Wrodków własnych rócnorodnych usług m. in.
w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalnoWci
rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu itp.,
14) zachCcanie rócnych osób do podejmowania zadaM w charakterze wolontariuszy
oraz tworzenie warunków do ich działalnoWci,
15) współpracC z organami władzy paMstwowej, samorz>dowej, organizacjami
pozarz>dowymi, koWciołem i innymi zwi>zkami wyznaniowymi, fundacjami, a
takce placówkami i osobami fizycznymi,
16) prowadzenie na zlecenie organów władzy paMstwowej i samorz>dowej form
nowatorskich i eksperymentalnych słuc>cych realizacji celów organizacji,
17) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałanie patologiom społecznym w Wrodowisku lokalnym,
18) działania na rzecz  społecznoWci lokalnej w zakresie ekonomi społecznej,

                  19) inne działania sprzyjaj>ce rozwojowi statutowych celów organizacji
  

 9. Zasady, formy  i zakres realizacji działaM statutowych:

9.1 W roku 2010 Stowarzyszenie Dar Serca realizowało zadania statutowe poprzez :

   a) współpracC z lokalnym samorz>dem w zakresie partnerstwa i działaM na rzecz dobra
społecznoWci gminy RCdziny, w szczególnoWci wyracało siC to poprzez wsparcie samorz>du
dla organizacji wycieczek krajoznawczych i turystycznych w zakresie dofinansowania
kosztów transportu, organizacji imprez okolicznoWciowych oraz akcji charytatywnych w
instytucjach podległych UrzCdowi Gminy RCdziny, dofinansowania okolicznoWciowych
paczek cywnoWciowych dla podopiecznych Stowarzyszenia, 

   b) w roku 2010 Stowarzyszenie „Dar Serca” podpisało umowC z przychodni>
rehabilitacyjn> na prowadzenie rehabilitacji w formie terapii zajCciowej oraz masacu dla
podopiecznych Stowarzyszenia. Kompleksow> rehabilitacj> dzieci z wykorzystaniem
wszystkich mocliwych obecnie metod było objCtych 16 pacjentów. Ł>cznie zrealizowano 140
godzin rehabilitacji domowej oraz w warunkach ambulatoryjnych . PrzyjCto model pracy, w
którym rodzice aktywnie uczestnicz> w programie rehabilitacji swoich dzieci. Metody
ćwiczeM i cały program był indywidualnie przygotowywany dla kacdego dziecka i był



uzalecniony od jego stanu klinicznego. W zalecnoWci od potrzeb i mocliwoWci rehabilitacja
była prowadzona 1 lub 2 razy w tygodniu. 
 
 c) kontynuowało projekt aktywizacji i integracji Wrodowiska osób niepełnosprawnych
poprzez organizacjC imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych:
   a) spotkanie rekreacyjne poł>czone z kuligiem -Piasek pod CzCstochow> 
   b) wycieczka krajoznawcza do Wrocławia

 d) organizacja i czCWciowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodziecy
niepełnosprawnej – oWrodek rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach,

 e) przyst>pienie z wynikiem pozytywnym do konkursu na projekty, zorganizowane przez
FundacjC Cemex „Budujemy PrzyszłoWć”, w wyniku którego Stowarzyszenie otrzymało grant
na realizacjC zadania „ JesteWmy mał> cz>stka przyrody”,

f) organizacja koncertu charytatywnego Andrzeja RybiMskiego, poł>czonego z Dniami
Otwartymi Stowarzyszenia,
 
g) przyst>pienie jako beneficjent do projektu „Nasza Dolina Warty” , realizowanego przez
TKKF Pegaz w ramach którego podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach
integracyjnych z elementami hipoterapii,  projekt realizowany był w dniach 5 -14 lipca 2010
roku,

h) pomoc i doradztwo członkom organizacji w kontaktach z PFRON oraz innymi instytucjami
zajmuj>cymi siC pomoc> osobom niepełnosprawnym,

i) zorganizowano cykl imprez okolicznoWciowych : 
 spotkanie wielkanocne Zaj>czek
 zabawC z okazji Dnia Dziecka
 spotkanie andrzejkowe
 spotkanie wigilijne -21 grudnia 2010 r.,
 zabawC mikołajkow> – 11 grudnia 2010 r. ,

     j) członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach podnosz>cych sprawnoWć zarz>dzania
organizacjami pozarz>dowymi:

          * „Aktywni i nowoczeWni „ - cykl szkoleM dla działaczy NGO, organizowany przez
Stowarzyszenie „Razem na Wycyny”,

          * ”Lider na rynku Ekonomi Społecznej” -warsztaty wyjazdowe organizowane przez
MiCdzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network 

k) w dniach 12 - 20.03.2010 nasze Stowarzyszenie przeprowadziło na terenie gminy RCdziny
akcjC charytatywn> pod hasłem "Zaj>czek" polegaj>ca na zbiórce cywnoWci i datków
pieniCcnych, przeznaczonych na paczki Wwi>teczne dla podopiecznych. Zbiórka cywnoWci
odbywała siC podstawie zezwolenia, wydanego przez Wójta Gminy RCdziny. Zbiórka
polegała na pisemnych proWbach, kierowanych do poszczególnych firm i zakładów pracy z
terenu objCtego działaniem. W wyniku akcji zebrano 1000 złotych, jako darowizny pieniCcne
przekazane b>da to na konto organizacji lub bezpoWrednio do kasy Stowarzyszenia.
W wyniku akcji zebrano równiec dary cywnoWciowe,

m) propagowanie wolontariatu wWród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie
gminy RCdziny, uwieMczony spotkaniem dla wolontariuszy w dniu 3 grudnia 2010 roku,



n) propagowanie działalnoWci i celów Stowarzyszenia wWród mieszkaMców gminy RCdziny,

l) Stowarzyszenie ponadto prowadziło intensywne działania zmierzaj>ce do promocji
filantropii i  dobroczynnoWci na terenie objCtym swoim działaniem. Współpracowano takce w
celu pozyskania Wrodków na działalnoWć z  firmami i osobami prywatnymi z tereny gminy
RCdziny, 

r) dniach 20 - 21 grudnia 2010 r., podczas kiermaszu Wwi>tecznego odbywaj>cego siC w
GOK-u wyznaczeni członkowie Stowarzyszenia „Dar Serca” zaprezentowali ozdoby
Wwi>teczne wykonane przez podopiecznych i ich opiekunów 
oraz wolontariuszy z Gimnazjum nr 1,

s) współpraca z samorz>dem gminnym w ramach zapobiegania patologiom społecznym oraz
pomocy osobom wykluczonym społecznie i niepełnosprawnym.

10. Informacja o wysokoWci uzyskanych przychodów, z uwzglCdnieniem ich aródeł ( np.
spadek, zapis, darowizna, Wrodki pochodz>ce ze aródeł publicznych, w tym z budcetu
paMstwa i budcetu gminy), odpłatnych WwiadczeM realizowanych przez Stowarzyszenie w
ramach celów statutowych z uwzglCdnieniem  kosztów tych WwiadczeM:

a. Informacja o wysokoWci uzyskanych przychodów za rok 2010  z wyodrCbnieniem ich
aródeł:

    - składki członkowskie - 1160.00 zł
    - darowizny finansowe – 27 370.00 zł
    - dotacje – 17 000.00 zł 
    - przychody z odpłatnej działalnoWci pocytku publicznego – 4 382.00 zł
    - pozostałe przychody finansowe – 197,26 zł
    - pozostałe przychody operacyjne – 2,03 zł
    - nadwycka przychodów z roku poprzedniego – 29 411.77 zł 

Ł>czny dochód Stowarzyszenia w roku 2010 wyniósł 79 523.06 zł .

b. InformacjC o poniesionych kosztach na:

   - koszty  realizacji zadaM działalnoWci statutowej nieodpłatnej  – 56 063.65 zł
   - koszty realizacji zadaM działalnoWci statutowej odpłatnej – 1 058.95 zł
   - koszty administracyjne w tym :
                                                      - zucycie materiałów i energii – 85.00 zł
                                                      - usługi obce/transport – 3 147.15 zł
                                                      - podatki i opłaty – 152.50 zł 

Ł>czne koszty działalnoWci Stowarzyszenia w roku 2010 wyniosły 60 507.25 zł .

*Stowarzyszenie w roku 2010  nie było właWcicielem nieruchomoWci, Wrodków  trwałych oraz
obligacji. 

* Stowarzyszenie „Dar Serca” nie udzielało w roku 2010 pocyczek pieniCcnych.




