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publicznego 2010-05-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 15158554900000 6. Numer KRS 0000042118

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

NINA MODŁASIAK PREZES TAK

AGNIESZKA KRZEMINSKA WICEPREZES TAK

JOLANTA NYKOWSKA SEKRETARZ TAK

BARBARA ŁAPTOS SKARBNIK TAK

AGNIESZKA NOGA CZŁONEK TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

HELENA DOWOLSKA PRZEWODNICZĄCA TAK

ZYGMUNT BRZOZOWSKI CZŁONEK TAK

JOLANTA POPCZYK CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo " Razem" w 2014 roku 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

podejmowało działania na rzecz swoich członków:
 I. REHABILITACJA MEDYCZNA
 - Stowarzyszenie  zorganizowało rehabilitację medyczną, oraz  dwukrotnie w ciągu roku 
przeprowadziło wykłady na temat utrzymania i promocji zdrowia.
 W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2014 roku i od 8 września do 16 grudnia  2014 roku prowadzona 
była w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie w  przystosowanych do rehabilitacji salach, zajęcia  rehabilitacji dla 20 
niepełnosprawnych ruchowo osób, które nigdzie nie były rehabilitowane, w związku że jest to młodzież 
powyżej 28 roku życia, nie uczęszczająca do żadnych ośrodków dziennego pobytu.Pomocą 
wprowadzeniu na zajęcia zaangażowało się 10 wolontariuszy. Rehabilitacja prowadzona była przez 
specjalistę fizykoterapeutę. Przeprowadziliśmy też 2 godzinne szkolenie dla rodziców na temat metod 
rehabilitacji oraz rodzice zostali przeszkoleni jakie  ćwiczenia i jak powinni prowadzić rehabilitację w 
domu ze swoim dzieckiem aby utrzymać zakres ruchu i wypracowany stan fizyczny swojego dziecka. W 
szkoleniu wzięło udział 20 rodziców z podziałem na dwie grupy.
 II. WYCIECZKI
 SANDOMIERZ
 - Wycieczkę do Sandomierza zorganizowaliśmy w dniach 17 i 18 lipca 2014 r. Wyjazd autokarem 
nastąpił o godzinie 7.00  z Częstochowy z parkingu przy ul. Focha. Razem odjechało 48 osób, w tym 24 
niepełnosprawnych i 24 opiekunów z Częstochowy. W Sandomierzu byliśmy o godz. 11.50,  gdzie na 
parkingu przy  ul. Mickiewicza spotkaliśmy się wcześniej zamówionym przewodnikiem z PTTK-u 
Sandomierz Panią Marią Królik.
 Sandomierz jest miastem o tysiącletniej historii, malowniczo położonym na nadwiślańskiej skarpie, 
która stanowi strome zakończenie Gór Świętokrzyskich. Starsi mieszkańcy miasta lubią podkreślać, że 
to taki "Mały Rzym" - też leży na siedmiu wzgórzach, a głęboko pod ziemią ukrywa system korytarzy. Na 
dodatek miasto aż kipi od zabytkowych obiektów i atrakcji turystycznych. Zwiedzanie rozpoczęliśmy o 
godz. 12 od Bramy Opatowskiej gdzie w całej okazałości mogliśmy oglądać panoramę Sandomierza i 
okolic. Następnie zwiedzaliśmy sandomierski rynek i zabytkowe kamieniczki oraz renesansowy Ratusz, 
Katedrę i Zamek pamiętające czasy Kazimierza Wielkiego oraz jedną z najstarszych szkół w Polsce - 
ponad czterystu letnie Collegium Gostomianum. O historii Sandomierza i obiektach, które zwiedzaliśmy 
opowiadała nam przepięknie wraz z legendami nasza pani przewodnik. Odwiedziliśmy również Dom 
Długosza. Poznaliśmy również trasy i miejsca jakie w filmie pokonuje ksiądz Mateusz. Następnie 
zwiedziliśmy Zbrojownie Rycerską, gdzie mogliśmy zobaczyć z różnych epok zbroje, poznać ubiory tych 
okresów oraz zobaczyć jak wtedy tańczono. Na zwiedzanie poświęciliśmy 4 godziny. W pozostałym w 
tym dniu wolnym czasie(30 minut) zjedliśmy po zimnym smacznym lodzie na sandomierskim rynku. 
Około godz. 16.45 udaliśmy się do autokaru, którym pojechaliśmy do zarezerwowanego Pensjonatu 
„Pod Pieprzówkami” gdzie po zakwaterowaniu o godzinie 18 zjedliśmy obiadokolację. Pogoda nam 
dopisywała aż do obiadokolacji w czasie której zerwała się bardzo groźna burza z ulewą ale byliśmy 
bezpieczni i zadowoleni. Wspólnie spędziliśmy czas na jadalni śpiewając i opowiadając nasze wrażenia 
po zwiedzani. Około 22 udaliśmy się na nocleg.
Śniadanie w następny dzień zjedliśmy o godz. 9 i o godz. 10 udaliśmy się autokarem na Bulwar im. 
Marszałka Piłsudskiego gdzie wsiedliśmy na pokład wycieczkowego statku. Statek zabrał nas nie tylko w 
okolice Starówki ale także w rejon dolnego odcinka Wisły - szczególnie urokliwego, bogatego w 
unikatową roślinność oraz siedliska dzikiego ptactwa. Kapitan statku opowiadał nam o lessach, o 
rezerwacie róż dziko rosnących, ptakach i przepięknych widokach miasta i Gór Pieprzowych.
Po rejsie zaczęliśmy jeszcze 2 godzinne zwiedzanie z naszą Panią przewodnik. Było przejście podziemną 
trasą turystyczną, słynnymi sandomierskimi lochami XV i XVI w. za dodatkową opłatą chętni mogli sobie 
na pamiątkę wybić własnoręcznie monetę tzw. talarka. Zwiedziliśmy najstarszy obiekt w Sandomierzu 
jeden z pierwszych budowli ceglanych w Polsce,  kościół Św. Jakuba, gdzie jak głosi legenda św. Jacek 
posadził obok kościoła lipy, które rosną do góry nogami. Odbyliśmy spacer lessowym wąwozem 
Królowej Jadwigi, która jak głosi legenda zostawiła w Sandomierzu swoje rękawiczki. Dzięki legendom 
opowiadanym przez naszą przewodnik zapamiętaliśmy ciekawą historię Sandomierza.  W sklepikach na 
rynku pokupowaliśmy pamiątki z wycieczki. O godz. 14,30 udaliśmy się do Pensjonatu na obiad, a po 
obiedzie w drogę  powrotną do Częstochowy, w Częstochowie byliśmy o 21.
Na wycieczce  robiliśmy zdjęcia, które będą pamiątką pożytecznie spędzonego czasu. Pogoda nam 
dopisała, było fantastycznie.
Pobyt na wycieczce odmienił nasze myślenie na temat naszego wspaniałego kraju, poznaliśmy kawał 
historii miasta Sandomierz i naszych dziejów, spędziliśmy czas wspólnie i ciekawie, dla naszej grupy są 
to niezapomniane wrażenia. 
 OLSZTYN 
  - 7 września  2014 roku zorganizowaliśmy pieszo - wózkową wycieczkę po Jurze. Wycieczkę zaczęliśmy 
od Olsztyna do którego dojechaliśmy w większości miejskim autobusem, nie którzy dojechali własnym 
samochodem. O godz 10 wyruszylismy wolnym krokiem w stronę ruin zamku, po dotarciu na szczyt 
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rozłożyliśmy zabrany z domu prowiant i wspólnie jedliśmy każdy co miał. Po odpoczynku udaliśmy się 
dalej, szliśmy leśnymi ścieżkami podziwiając piękne kolorowe już jesienne liście drzew i  oddychaliśmy 
pełna piersią zdrowym leśnym powietrzem. Pogoda nam dopisała i po 4 godzinach wspólnie 
spędzonych wróciliśmy na przystanek  skąd odjechaliśmy do Częstochowy i rozeszliśmy się do domów 
naładowani dobra energia.  Na wycieczce było 11 osób niepełnosprawnych i 15 wolontariuszy.
 III. BASENY
 - Wycieczkę na baseny do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach  zorganizowaliśmy  7 sierpnia 2014 r. 
Wyjazd autokarem nastąpił o godzinie 10.00 z Częstochowy z parkingu przy ul. Focha. Razem odjechało 
48 osób, w tym 24 niepełnosprawnych i 24 opiekunów na miejscu byliśmy o godz. 11.30.
Po załatwieniu formalności i wykupieniu biletów wstępu i otrzymaniu zegarków z kluczami do szafek o 
godzinie 11.45 weszliśmy do szatni gdzie wszyscy założyli kostiumy kąpielowe oraz klapki kąpielowe i po 
przejściu pod prysznicami weszliśmy na  baseny. Bilety wykupiliśmy od  12.00 do 15.00 to jest na trzy 
godziny. Na bilety otrzymaliśmy w ramach aktualnej promocji zniżkę, za bilety płaciły tylko osoby 
niepełnosprawne po 23 zł a opiekunowie wchodzili bezpłatnie. Po wejściu na baseny spotkaliśmy się z 
kierownikiem ratowników Wodnego Pogotowia Ratunkowego, który udzielił nam instruktażu oraz 
zapoznał z obowiązującym aktualnie regulaminem i przedstawił ratowników wodnych, którzy będą nam 
pomagać i czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Park Wodny to kompleks basenów  wraz z masażami 
wodnymi, rurami zjazdowymi o różnej trudności zjazdu, to fala przypominająca do złudzenia fale 
morskie, to solanki, które dla niepełnosprawnych są rehabilitacją wodną. Zbiorniki wodne są dla tych co 
nie umieją pływać a jest też basen o wymiarach prawie olimpijskich dla zawodowców. Każdy uczestnik 
znalazł  dla siebie odpowiedni basen i atrakcję. Czas minął nam bardzo miło i bardzo szybko. O 15.00 
wyszliśmy z basenów do szatni gdzie po umyciu, ubraniu się i wysuszeniu włosów opuściliśmy baseny.
Z basenów uczestnicy wycieczki udali się na smaczny posiłek do restauracji MC’ DONALDS w 
Tarnowskich Górach prowadzonej przez Firmę „JUREX”. Po sytym posiłku  udaliśmy się autokarem w 
drogę powrotną do domu. W Częstochowie byliśmy około godziny 18.05 zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni. Na wycieczce  robiliśmy zdjęcia co będzie pamiątką z mile i pożytecznie spędzonego czasu, 
pogoda nam dopisała było fantastycznie.
Pobyt na basenach dla  niepełnosprawnych ruchowo uczestników poprawił ich kondycję fizyczną i 
psychiczną. 
 IV. PARAOLIMPIADA
 - Stowarzyszenie przygotowało zespól do udziału w Paraolimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, co 
rocznie Stowarzyszenie na zajęciach popołudniowych trenuje  z zawodnikami konkurencje, które będą 
na Paraolimpiadzie, zespół liczy 9 osób i bierze udział we wszystkich konkurencjach ogłoszonych przez 
organizatorów. Paraolimpiada ma na celu przełamanie oporu, wstydu i nieśmiałości raz pokazania że ja 
niepełnosprawny też dam radę. jest to zdrowa rywalizacja miedzy zespołami, każdy tutaj uczy się 
pracować wspólnie. daje to wiele radości i zachęca do dalszej pracy nad sobą. Na zakonczenie każdy 
otrzymuje dyplom, smaczny słodki poczęstunek.
Paraolimpiada odbyła się 3 grudnia 2014 roku w dniu Święta Osób Niepełnosprawnych.
  V ZAJĘCIA MUZYCZNE
 - Od marca do maja 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło zajęcia muzyczne dla swoich członków. W 
Stowarzyszeniu działa zespół muzyczny pod nazwa :RAZEM" na zajęciach muzycznych zespół 
przygotował się do występów na XX Festiwalu "Muzyczna Scena Integracji" Zespól to nie tylko muzyka , 
piosenki, w 2014 roku zespól RAZEM przygotował na kanwie  bajki Czerwony Kapturek własną 
inscenizację z przepięknymi kostiumami, które przygotowali rodzice. Bajkę wystawili w Domu 
Dziennego Pobytu Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie , gdzie przyjęto ich z 
wielkim entuzjazmem oraz na własnej imprezie z okazji Dnia Dziecka. 
 VI .FESTIWAL MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI
  22 maja 2014  roku Stowarzyszenie było organizatorem XX Festiwal "Muzyczna scena Integracji".
 -  Impreza ta przyczyniła się do popularyzacji utworów dziecięcych, do wspólnej zabawy dzieci 
specjalnej troski i zdrowych rówieśników, oraz wzbogaciła ofertę kulturalną miasta. Uaktywniła dzieci  
młodzież niepełnosprawną do brania czynnego udziału do pokazania swych talentów i rozwijania 
zdolności muzycznych. Festiwal zaznaczył obecność dzieci niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i 
przyczynił się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych, dał szansę występu na deskach sceny, 
podniósł samoocenę i samoakceptację dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych z miast i wsi. Był też 
zachętą dla ich kolegów na widowni, aby również spróbowali swoich sił na deskach 
scenicznych.Impreza kulturalna pn. „Muzyczna Scena Integracji” zachęciła dzieci i młodzież 
niepełnosprawną do rozwijania swoich zdolności artystycznych, uczestniczenia  w innych imprezach 
kulturalnych, podniosła ich samoocenę i samoakceptację, oraz zintegrowała środowisko 
niepełnosprawnych i zdrowych z miast i wsi. Dała szansę występu na scenie, a także wydobyła ukryte 
talenty i możliwości niepełnosprawnych. Impreza ta zwiększyła też ofertę kulturalną naszego miasta i 
była na dzień dzisiejszy jedyną tego typu imprezą o zasięgu ponad wojewódzkim. Ponadto otrzymane 
nagrody rzeczowe dla organizacji i placówek, które wystawiły zespoły wynagrodziły trud włożony w 
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przygotowanie repertuaru , dały wiele radości samym wykonawcom oraz zmobilizowały ich do jeszcze 
aktywniejszej pracy na następne festiwale.
Występujących na scenie było 219 niepełnosprawnych artystów z 24 placówek. Przyznano nagrody 
zespołowe, w tym 4 wyróżnienia.
Na widowni było ok.  300 osób.
Każdy wykonawca, każda placówka wystawiająca zespół otrzymała dyplom oprawiony w antyramę i 
nagrodę rzeczową. Impreza dofinansowana była z budżetu Urzędu Miasta Częstochowa.
Festiwal odbył się w sali widowiskowej Akademickiego Klubu Politechniki Częstochowskiej. Był to już 20
 festiwal, który Stowarzyszenie zorganizowało, tradycją jest że przewodniczącym jury jest znana 
publicznie osoba. w 2014 roku  przewodniczącym jury był Biskup Antoni Długosz znany w całej polsce 
między innymi z występów w TV w programie " Ziarno " 
 VII. KINO
 -  Wycieczka do kina Cinema City w Częstochowie odbyła się w sobotę  15 listopada 2014 roku. Do kina 
wybraliśmy się z naszymi niepełnosprawnymi podopiecznymi i ich opiekunami na  film   pt.  „ DZIEŃ 
DOBRY KOCHAM CIĘ” Zbiórka uczestników była o godz. 11.30  w holu kina, gdzie każdy dowiedział się 
że w sali  nr  1  będzie projekcja  w/w filmu. Po otrzymaniu biletów i wejściu na sale nr 1 zajęliśmy 
miejsca w bardzo wygodnych fotelach. Film „DZIEŃ DOBRY KOCHAM CIĘ " był dla wszystkich bez 
wyjątku szczególnym przeżyciem. Komedia była bardzo interesującą  i najzabawniejszą i najbardziej 
romantyczną męsko-damską historią roku, z pytaniem  „ czy można zakochać się od pierwszego …
zderzenia” prześledziliśmy zabawne losy bohaterów. 
 Czas w kinie pozwolił osobom niepełnosprawnym  na miłe spędzenie wśród innych uczestników kilku 
godzin w oderwaniu od smutnej rzeczywistości. Pobyt w miejscu publicznym był również integracją ze 
środowiskiem ludzi zdrowych gdzie nikogo już nie dziwi widok tak dużej ilości osób niepełnosprawnych 
w tym na wózkach inwalidzkich.
  VIII. TEATR
 -  Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie odbyło się w  sobotę 25 października 2014 
roku. Do teatru wybraliśmy się z naszymi niepełnosprawnymi podopiecznymi i ich opiekunami na  
sztukę pt. „Ostra Jazda” Zebraliśmy się w holu teatru, gdzie każdy otrzymał bilet, a dla osób na wózkach 
zorganizowaliśmy wraz z pracownikami teatru pomoc w dotarciu na swoje miejsce. Sztuka „Ostra 
Jazda”  to pełna ciepła i humoru historia opowiadająca o bardzo zbliżonej sytuacji do życia w obecnej 
chwili, bohaterzy tracą pracę i próbują w zabawny sposób znaleźć rozwiązanie swoich sytuacji. Czas 
spędzony w teatrze, bezpośredni kontakt z aktorami, niesamowite doznania pozwoliły osobom 
niepełnosprawnym  i ich opiekunom na miłe spędzenie czasu wśród pełnej widowni  w oderwaniu od 
smutnej rzeczywistości. Pobyt w miejscu publicznym był również integracją ze środowiskiem ludzi 
zdrowych gdzie nikogo już nie dziwi widok  osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, 
może w przyszłości doczekamy się że  ten obiekt będzie dostosowany dla niepełnosprawnych na 
wózkach.
 IX. POMOC PRAWNA
 - Pomoc prawna , merytoryczna i finansowa osobom niepełnosprawnym ruchowo i ich rodzinom. W 
siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę  w godzinach od 10 do 14 prowadzone były dyżury. Udzielano 
informacje o przysługujących ulgach , o możliwościach uzyskania dofinansowania z PFRON u; na 
kształcenie, turnusy, na łamanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
uczony pisania podań, wypełniania zeznań podatkowych PIT oraz udzielano pomocy  w załatwianiu 
różnych spraw w urzędach.
 X. IMPREZY OKAZJONALNE
  - W 2014 roku zorganizowano imprezy integracyjnych z okazji  „Dnia Dziecka” i „Mikołaja”, Wigilii, 
Andrzejek, Śniadania wielkanocnego.  Co roku z okazji imprez okazjonalnych organizujemy dla naszych 
podopiecznych imprezy na których przygotowujemy gry, zabawy, kalambury, wraz ze świąteczną wigilią 
i wielkanocnym śniadaniem, a na Dzień Dziecka i Mikołaja  każdy członek stowarzyszenia otrzymał 
wartościową paczkę . Udział w imprezach wzieło 38 niepełnosprawnych wraz z rodzicami i rodzeństwm.
 XI. PIKNIK RODZINNY
 - Organizacja Pikniku rodzinnego oraz imprezy sportowej -  integracyjnej w  Ośrodku TPD w Olsztynie. 
W 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło zadanie pod nazwą „WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH – 
READAPTACJA TO NASZA SZANSA” dofinansowane z środków budżetu Urzędu Miasta Częstochowy. 
Udział w projekcie zwiększyło uczestnictwo  osób z niepełnosprawnością ruchową w życiu społecznym, 
spowodowało większe zaangażowanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Spotkania 
readaptacyjne były nie tylko spotkaniami edukacyjnymi, ale nauką różnorodnych form spędzania czasu 
wolnego i uczestniczenia w życiu społecznym. Działania te przyczyniły się do poprawy wizerunku 
własnej osoby , „ jestem taką samą osobą jak inni”, spowodowały wzrost samooceny i samoakceptacji 
zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i jej rodziny. Przyczyniły się do kreowania właściwych postaw 
społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
Udział w rehabilitacji medycznej spowodował utrzymanie wypracowanych możliwości ruchowych, 
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zachęcił do dbania o swój stan fizyczny i swoje zdrowie. Jednym z zadań było zorganizowanie pikniku.
Piknik rodzinny odbył się 21 czerwca od godz.10 do 17 w Ośrodku udostępnionym od TPD, Olsztyn 
przywitał nas „Olsztyn słońce Jury” pogoda nam dopisała chociaż chwilami zanosiło się na deszcz, 
spotkanie to przyczyniło się do bliższego poznanie całych rodzin, a wspólnie spędzony czas wśród 
radości zabaw i gier sportowych nauczył zdrowej rywalizacji, pomocy słabszym od siebie i chociaż na 
chwile pozwolił zapomnieć o szarościach dnia codziennego, a rodzicom dał również chwile wytchnienia 
i wspólnej zabawy jak również poznawania nieznanych dotąd możliwości swoich dzieci. Była również 
dla wytrwałych uczestników piesza wycieczka po skałach ruin zamku w Olsztynie.  Wspaniale 
przygotowany żurek, kiełbaski z grilla i inne smakołyki znikały szybko po tak wyczerpujących  
atrakcyjnych zajęciach. Na zakończenie odbył się konkurs wokalny uczestników, każdy śpiewał  
piosenkę, którą sam przygotował.
 Za udział w przygotowanych zabawach i grach sportowych każdy niepełnosprawny uczestnik otrzymał 
nagrodę były to T-shirty i ptasie mleczko. Powstało wiele nowych przyjaźni, oraz ochoty na następne 
takie spotkania.
  XII. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
- W okresie od września do grudnia 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło zajęcia plastyczne pod okiem 
nauczyciela prac plastycznych, na których uczono się poznawać różne formy wykonywania prac, między 
innymi origami, malowaniem na szkle, wycinanki. Wykonywaliśmy własnoręcznie kartki na Święta 
Bożego Narodzenia, oraz ozdoby choinkowe i na stół wigilijny, którymi potem przyozdobiliśmy nasze 
spotkanie wigilijne. Z prac wykonanych przez naszych podopiecznych zorganizowaliśmy tygodniową 
wystawę w świetlicy Centrum pomocy dziecku Niepełnosprawnemu i Jego rodzinie. Wystawa cieszyła 
się dużą oglondalnością 
 XIII. POMOC SPOŁECZNA
 - pomoc w organizacji wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, Stowarzyszenie corocznie pomaga w 
znalezieniu odpowiedniego Ośrodka dla niepełnosprawnego na turnus rehabilitacyjny. załatwia 
transport na turnus, pomaga w wypełnieniu wniosku i innych dokumentów. W 2014 roku 
Stowarzyszenie z zebranych środków z 1% zakupiło:
 platformę schodową dla osoby mieszkającej na I piętrze, wózek inwalidzki, tablet z programem Mówik, 
oprogramowanie komputerowe, buty ortopedyczne, rotor, matę rehabilitacyjno  - masującą, 
dofinansowała 8 osobom do turnusów rehabilitacyjnych, sfinansowało prowadzenie terapii 
logopedycznej,psychologicznej, konsultacji lekarskich, zabiegi rehabilitacyjne, pokryło opłaty za 
transport na rehabilitację i na zabiegi, karetkę pogotowia, zwróciło za zakup wskazanych przez lekarza 
lekarstw, artykułów medycznych np. cewniki, worki, rękawiczki itp. sfinansowało reperację wózka 
inwalidzkiego, dopłaciło do wycieczek, teatru, kina, basenów.
 XIV. SZKOLENIA
 - Udział w spotkaniach i szkoleniach dla organizacji pozarządowych. Członkowie Stowarzyszenia wzięli 
udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Były to spotkania w formie 
prelekcji, wykładów informujących o zaistniałych zmianach w przepisach . Zorganizowaliśmy również 
szkolenie na temat "Rodzice równi sobie". Psychologowie i terapeuci pokazali jak radzić sobie w 
otoczeniu ludzi zdrowych z swoja niepełnosprawnością w rodzinie. W szkoleniu wzięło udział 23 
rodziców w tym 8 ojców. Poza tym uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach podnosząc swoje 
kwalifikacje. Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji pn. "Wspólnie przełamujemy 
bariery". Mottem przewodnim było "Częstochowa miastem przyjaznym niepełnosprawnym". W 
Konferencji wzięły udział przedstawiciele urzędu miasta,organizacje pozarządowe, i osoby 
zainteresowane które swoimi działaniami i współpracą z władzami miasta wspólnie próbowali 
rozwiązywać problemy i wskazywać możliwości wyeliminowania absurdów jakie się pojawiają w życiu 
naszego społeczeństwa.
Członkowie naszego Stowarzyszenia pełnią odpowiedzialne funkcje doradcze , między innymi pracują w 
zespołach oceniających wnioski składane do PFRON w MOPS Częstochowa.
 XV. WOLONTARIAT
 -  Założycielami Stowarzyszenia są rodzice wychowujący niepełnosprawne  ruchowo dzieci z tej racji we 
wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie rodzice, rodzeństwo pracują jako 
wolontariusze, jedynie przy imprezach masowych jako wolontariusze pracuje młodzież ze szkól 
średnich pod opieką wychowawcy klasy ma to miejsce przy przeprowadzeniu Festiwalu, konferencji 
oraz  studenci Akademii im. Jana Długosza i Politechniki Częstochowskiej. Stowarzyszenie współpracuje 
z Centrum Wolontariatu działającym  przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE. Rodzice dzieci 
niepełnosprawnych zaszczepili idee służenia innym wsród swoich rodzin. W ten sposób stworzył się 
wolontariat rodzinny.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

350

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Działalność integrująca 
członków stowarzyszenia 
poprzez aktywność 
kulturalną,  sportową, 
rekreacyjną i towarzyską w 
stowarzyszeniu to udział w 
zorganizowanym przez 
stowarzyszenie festiwalu " 
Muzyczna scena 
Integracji".Impreza ta 
przyczyniła się do 
popularyzacji utworów 
dziecięcych, do wspólnej 
zabawy dzieci specjalnej 
troski i zdrowych 
rówieśników, oraz 
wzbogaciła ofertę 
kulturalną miasta. 
Uaktywniła dzieci  młodzież 
niepełnosprawną do brania 
czynnego udziału do 
pokazania swych talentów i 
rozwijania zdolności 
muzycznych. Festiwal 
zaznaczył obecność dzieci 
niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym i 
przyczynił się do zmiany 
postrzegania osób 
niepełnosprawnych, dał 
szansę występu na deskach 
sceny, podniósł samoocenę 
i samoakceptację dzieci i 
młodzieży  
niepełnosprawnych z miast 
i wsi. Był też zachętą dla ich 
kolegów na widowni, aby 
również spróbowali swoich 
sił na deskach scenicznych, 
udział w zawodach 
sportowych daje szansę 
przezwyciężania swoich 
słabości i bólu i utwierdza w 
przekonaniu "że ja tez 
potrafię. Wycieczka 
autokarowa do 
Sandomierza czy piesza po 
Olsztynie to możliwości 
poznania przepięknych 
miejsc naszej ojczyzny, uczy 
dawania sobie rady czasami 
w ekstremalnych 
warunkach np. 
pogodowych. 
2.Organizacja rehabilitacji 
medycznej, zajęć 
muzycznych i plastycznych.
3. Świadczenie pomocy 
prawnej członkom i 
rodzinom dzieci 
niepełnospranym.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 69,028.89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67,864.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,164.79 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

71,614.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

71,614.67 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 71,614.67 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 54,352.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 44,356.68 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 turnusy rehabilitacyjne, terapie logopedyczne i rehabilitacja  
zakup leków

21,594.02 zł

2 sprzęt komputerowy z  oprogramowaniem, 4,242.72 zł

3 sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i techniczny 16,314.47 zł

4 dowóz na turnusy, zabiegi rehabilitacyjne, badania 2,205.47 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-2,585.78 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

38.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

50.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,926.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,926.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

NINA MODŁASIAK / 05.07. 2015 
r.

BARBARA ŁAPTOS Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2015-07-09

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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