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             SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2008 ROK.
             ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „BLISKO DZIECKA” 
          

I Metryczka stowarzyszenia

1.Pełna nazwa 
   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży BLISKO DZIECKA
   Organizacja Pożytku Publicznego

2. Zarząd 
   Prezes: Urszula Weber-Król
   Wiceprezesi: Teresa Jackowska, Maria Góreczna
   Skarbnik: Rozalia Kranc
   Członkowie Zarządu: Zofia Gutowska, Elżbieta Świątkowska, Barbara Wojciechowska

2.Data rejestracji
   04 marzec 2005r 

3.Kontakt:
   99-320 Żychlin, ul. Krasickiego 14
   tel. 024)2851306 
   tel. kom. 666841123
   E mail: blisko_dziecka@interia.pl

4.Nr KRS 0000 229817
   
5.Nr konta bankowego
   Bank PEKAO S.A. 24124031901111001006053294

6.Liczba członków
   Stan na 31.12.2008 – 32
           Przyjętych      -  3 osoby
           Skreślonych    -  2 osoby

II.     DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

1.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

2.  Misja i cel statutowy

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z 
autyzmem,  z  rodzin  patologicznych,  niewydolnych  wychowawczo  oraz  z  rodzin 
dotkniętych  długotrwałym bezrobociem.  Zarząd  działał  zgodnie  z  ustaloną  w statucie 
misją i celami. 

3.Cele, formy i metody działalności

Zgodnie z &3 statutu Stowarzyszenie prowadzi:
- działalność edukacyjno – profilaktyczną, terapeutyczno – korekcyjną,
- działalność informacyjno-konsultacyjną,
- działalność z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu,
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- rehabilitację społeczną i medyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- angażuje  się w pomoc w społecznym włączeniu  młodzieży niepełnosprawnej  w 

politykę  Unii  Europejskiej,  działania  służące  przestrzeganiu  praw 
niepełnosprawnych,

- działania  z  zakresu  pomocy  społecznej,  pracy  środowiskowej,  działalność 
charytatywną, wspiera finansowo inicjatywy młodzieżowe

Cele statutowe realizowane są poprzez różnorodne formy:
- wyjazdy na basen, wycieczki edukacyjne, konkursy – w ramach przeciwdziałania 

zagrożeniu wykluczenia społecznego, 
- kampanie  parkingowe  -  to  działania  służące  przestrzeganiu  praw 

niepełnosprawnych i przybliżaniu polityki Unii Europejskiej,
- turnusy  rehabilitacyjne  –  służą  rehabilitacji  społecznej  i  medycznej  dzieci  i 

młodzieży niepełnosprawnej oraz integracji rodzin i środowiska, 
- kampanie antynikotynowe i przeciw narkotykom – angażujące młodzież szkolną,
- rozwijanie  współpracy  z  władzami  samorządowymi,  uczestnictwo  w  zespołach 

społecznych,  współpraca  z  innymi  organizacjami,  która  służy  kształtowaniu 
proeuropejskiej  polityki  społecznej  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  szczególnie 
niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.

4. Opis zdarzeń prawnych 

Zdarzenia prawne w 2008r:
- W  dniu  19  listopada  2008r.  w  Warszawie  Polski  Komitet  Europejskiej  Sieci 

Przeciwdziałania Ubóstwu (którego członkiem jest Stowarzyszenie) powołał Radę 
Ekspertów Społecznych – stowarzyszenia reprezentuje w niej nasza kandydatka 
Pani Anna Antczak.

- pozyskanie dotacji w ramach umów:
a) Umowa Nr 4/2008 z dnia 17.04.2008r. ze Starostą powiatu Kutnowskiego – w 

sprawie  dofinansowania  wypoczynku  i  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  z 
terenu gminy Żychlin „Naucz się pływać – żabka”.

b) Umowa Nr 8/2008 z dnia 17.04.2008r. ze Starostą powiatu Kutnowskiego – w 
sprawie  dofinansowania  turystyki  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  powiatu 
kutnowskiego „Wycieczka Kraków - Zakopane”.

c) Umowa dotacji nr.32/PZ/2008 z dnia 24.04.2008r. z Fundacją PZU.
d) Umowa użyczenia konta Nr1/08 z dnia w celu zgromadzenia środków finansowych 

na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka.

5. Zrealizowane działania statutowe:

- Działania rehabilitacyjno – wypoczynkowe 
Zorganizowanie  wyjazdu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  na  turnus 
rehabilitacyjny  do  Mrzeżyna  w  terminie  20.06  –  04.07.2008r.  Dzięki 
dofinansowaniu Banku PEKAO S.A., firmy Nord Partner oraz współpracy z PFRON i 
Biura  Turystycznego  Horyzont  z  Łodzi  wyjechała  23  osobowa  grupa  dzieci  i 
młodzieży niepełnosprawnej  z rodzicami i opiekunami. Koszt turnusu na 1 dziecko 
wynosił 1180 zł. 

- Wyjazdy integracyjne na basen
 Zorganizowanie wyjazdów na basen do Gostynina (35km). 10 wyjazdów raz w 
tygodniu – w m-cach maj - lipiec. Uczestnikami była 20 – osobowa grupa dzieci i 
młodzieży  niepełnosprawnej  z  gminy  Żychlin.  Stowarzyszenie  zapewniło  czepki 
oraz sprzęt do gier ruchowych w wodzie. Wszyscy uczestnicy znajdowali się pod 
opieką  2  ratowników,  członków  stowarzyszenia,  rodziców  oraz  młodych 
wolontariuszy.  Wyjazd był  niezwykle  istotny  z uwagi  na  stworzenie  możliwości 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wodzie, efektywne spędzenie 
wolnego  czasu,  integrację  rodzin,  integrację  młodzieży  niepełnosprawnej  i 
zdrowej.



- Działania edukacyjne
4 dniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa i Zakopanego grupy 40 osobowej 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 5–cioro z rodzin ubogich z opiekunami, z 
terenu powiatu kutnowskiego. Program był bardzo bogaty: poznanie zabytków i 
piękna  przyrody  górskiej,  zwiedzanie  z  przewodnikiem  Wawelu,  przejazd  na 
Gubałówkę, dyliżans z pochodniami, imprezy integracyjne i pieczenie kiełbasek.

- Działania służące przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych. 
Realizacja Kampanii Parkingowej w powiecie kutnowskim w ramach współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. W tym roku finansowana była przez nasze 
stowarzyszenie.  W  ramach  tej  akcji  w  okresie  wrzesień  –  listopad  rozdano 
materiały promujące akcję. Wokół akcji zintegrowano lokalne instytucje i media. 
Apel do mediów i szkół o edukację w tym zakresie społeczeństwa zaowocował 
artykułami.
 

- Ogłoszenie  w  mediach  konkursu  fotograficznego  –„Dostępność  darem  życia” 
promującego miejsca przyjazne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

- Opracowanie i przekazanie lokalnym mediom informacji o ubóstwie w Polsce, o 
znaczeniu  Dnia  Walki  z  Ubóstwem,  o  działaniach  platformy  społecznej  EAPN, 
europejskich  spotkaniach  osób  doświadczających  ubóstwa  i  wykluczenia 
społecznego.

- Monitorowanie  działań  samorządowych  i  krajowych  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych – opracowanie uwag i propozycji do: Krajowego planu Działań 
Na  Rzecz  Integracji  Społecznej  na  lata  2008-2010,  Strategii  Rozwiązywania 
Problemów  Społecznych  Miasta  Kutno,  Gminy  Żychlin  (ankieta),  obchodów 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, do PFRON, 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

- Działania z zakresu pomocy społecznej
Podjęcie rozmów z Urzędem Miasta Żychlin oraz zainicjowanie działań w zakresie 
powstania  ośrodka  edukacyjno  –  rehabilitacyjnego  dla  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej.  Ustalono:  wstępne  propozycje  współpracy  z  samorządem, 
konieczność  rozbudowy  wskazanej  nieruchomości.  Przeprowadzono  wstępne 
rozmowy z architektami, stworzono projekt merytoryczny ŚDS.

Działania charytatywne –  zakup maści i opatrunków oraz przekazanie darów 
rzeczowych z aptek choremu dziecku.

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1.Zebrania Zarządu 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 zebrań, na których podjął 10 Uchwał. 
 

Protokół  Zebrania Zarządu NR 1/08 z dnia 28.01.2008 r.
      

Uchwała zarządu Nr.37 z dnia 28.01.2008 r. 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego 
członka stowarzyszenia.
Za podjęciem uchwały głosowało 5 osób stanowiących  100 % obecnych członków Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.



Protokół Zebrania Zarządu NR 2/08 z dnia 18.02.2008 r.
      

Uchwała zarządu Nr.38 z dnia 18.02.2008 r 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” przyjmuje rezygnację Pani Anny Antczak z 
pełnienia funkcji  w Zarządzie  Stowarzyszenia  oraz  powołuje na funkcję wiceprezesaj  Stowarzyszenia  Panią 
Marię Góreczną.
Na zebraniu obecnych było 4  członków zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół Zebrania Zarządu NR 3/08 z dnia 28.02.2008 r.

Uchwała zarządu Nr.39 z dnia 28.02.2008 r. 
Zebrany  w  dniu  dzisiejszym  zarząd  stowarzyszenia  „Blisko  dziecka”  podjął  decyzję  o  skreśleniu  z  listy 
członków stowarzyszenia z powodu wykluczenia - dwóch osób.
Powodem  wykluczenia  jest  niepłacenie  składek  oraz  nieusprawiedliwiony  brak  udziału  w  pracach 
stowarzyszenia od ponad dwóch lat.
Na zebraniu obecnych było 5  członków zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 5 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 4/08 z dnia 06.08.2008 r.

Uchwała zarządu Nr. 40 z dnia 06.08.2008r. 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
realizacji inwestycji – ośrodka dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej  (w tym z opcją Środowiskowy Dom 
Samopomocy) i deleguje trzy osoby z Zarządu do podejmowania koniecznych działań w trym zakresie:
Panią Urszulę Weber-Król
Panią Rozalię Kranc
Panią Elżbietę Świątkowską
Na zebraniu obecnych było 4  członków zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 4 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Uchwała zarządu Nr.41 z dnia 06.08.2008 r. 
Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu 2 nowych  
członków stowarzyszenia.
Na zebraniu obecnych było 4 osób.
Za podjęciem uchwały głosowało 4 osób stanowiących  100 % obecnych członków Zarządu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 5/08 z dnia 09.09.2008 r.

Uchwała zarządu Nr. 42 z dnia 09.09.2008 r  
Zebrany  w  dniu  dzisiejszym  zarząd  stowarzyszenia  „Blisko  dziecka”  podejmuje  uchwałę  o  bezpłatnym 
użyczeniu  konta Stowarzyszenia  na zbiórkę funduszy z 1% podatku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 
chorego  dziecka.  Zobowiązuje  się  Prezesa  Stowarzyszenia  Panią  Urszulę  Weber-Król  oraz  członka zarządu 
Panią Rozalię Kranc do zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
Na zebraniu obecnych było 6  członków zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowały 6 osoby stanowiące 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.
Protokół z zebrania Zarządu NR 6/08 z dnia 27.12.2008 r.

 
Uchwała zarządu Nr. 43  z dnia 27.12.2008 r

Zebrany w dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji 
Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji kasy stowarzyszenia „Blisko Dziecka” na dzień 31.12. 
2008 r.
Na zebraniu obecnych było 6  osób.



Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

 
              Uchwała Zarządu Nr. 44 z dnia 27.12.2008 r 

Zarząd stowarzyszenia ”Blisko dziecka” ustala następującą propozycję Programu Działania Stowarzyszenia w 
roku 2009:

Działania statutowe:
Preliminarz przychodów:                                                                                       61 096 PLN
Preliminarz wydatków:                                                                                         61 096 PLN
W zebraniu uczestniczyło  6  osób. Uprawnionych do głosowania 6 osób. Za podjęciem uchwały głosowało. 6 
osób, stanowiących 100.% uczestniczących w zebraniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

                             Uchwała zarządu Nr 45 z dnia 27.12.2008
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
Członków na dzień 13 marzec 2009r. z następującym porządkiem obrad oraz miejscem spotkania:

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w 
stołówce L.O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie w dniu 13 marca 2009r. 
o godzinie:

• 18:00 - pierwszy termin,
• 18:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:
 Powitanie i wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 Przyjęcie porządku obrad,
 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 Sprawozdanie z działalności Zarządu 
 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008
 Sprawozdanie finansowe za rok 2008
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008
 Informacja o składkach i stanie kasy,
 Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań 
 Wybór nowego Zarządu
 Przedstawienie i uchwalenie programu działań na 2009 r.
 Sprawy różne i zakończenie

Porządek obrad, w tym projekty założeń programowych oraz propozycje uchwał do wglądu w siedzibie 
Stowarzyszenia przy ul. Krasickiego 14 w Żychlinie.
W zebraniu uczestniczyło 6 osób. Uprawnionych do głosowania 6 osób. Za podjęciem uchwały głosowało 6 
osób, co stanowi 100% uczestniczących w zebraniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 
głosowaniu jawnym.

       
Uchwała Zarządu Nr. 46 z dnia 27.12.2008

Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia ”Blisko dziecka” ustala przeksięgowanie niewydatkowanych 
funduszy z 1% na rok 2009. 
Powyższe podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia działań Stowarzyszenia w 2009r.z uwagi na plany 
tworzenia  ośrodka  edukacyjno  –  rehabilitacyjnego  dla   dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  oraz  wyjazdu 
rehabilitacyjnego podopiecznych. Pozwoli to na sprawniejsze działania w warunkach kryzysu gospodarczego, 
którego skutki odczuwają i  organizacje społeczne.
W zebraniu uczestniczyło  6  osób. Uprawnionych do głosowania 6 osób. Za podjęciem uchwały głosowało. 6 
osób, stanowiących 100.% uczestniczących w zebraniu. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Sprawozdanie  zatwierdzono w dniu  13.03.2009r.  na Walnym Zgromadzeniu 
Członków Uchwałą WZCz Nr.  1/2009.


