
                                                                                                         Żychlin, dn.31.03.2012r.
                                                                            
                                                                                 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
„BLISKO DZIECKA” ZA 2011 ROK.
  
I Metryczka stowarzyszenia

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

2. Zarząd 
   Prezes: Urszula Weber-Król
   Wiceprezesi: Elżbieta Świątkowska, Zofia Gutowska 
   Skarbnik: Rozalia Kranc
   Członkowie Zarządu: Teresa Jackowska, Anna Antczak, 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 31.12.2010 – 40 osób
           Przyjętych      -  1 osoba
           Skreślonych    -  1 osoba
    Stan na 31.12.2011 – 40 osób

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 edukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną, informacyjną,
- działalność z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu,
- rehabilitację społeczną i medyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- działania włączające młodzież niepełnosprawną w politykę Unii Europejskiej,
- działania służące przestrzeganiu praw niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
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- działania z zakresu pomocy społecznej, pracy środowiskowej, 
- działalność charytatywną. 

4. Opis zdarzeń prawnych 

Zdarzenia prawne w 2011r:

a) pozyskanie dotacji - Umowa Darowizny z dnia 07.12.2011r. z Fundacją Energa – 
w wysokości 8000zł na działania statutowe.

5. Zrealizowane działania statutowe:
Działania rehabilitacyjno - integracyjne 
- dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
do Ustronia Morskiego, Krynicy Morskiej, Ciechocinka w miesiącach lipiec – 
sierpień. Dzięki dofinansowaniu Banku PEKAO S.A, Fundacji Energa, firmy Nord 
Partner oraz funduszy z 1% wyjechało 16 osób z powiatu kutnowskiego.
 
Działania przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, na rzecz praw 
osób z niepełnosprawnością  
- działania w ramach współpracy z koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, 
EAPN oraz wojewódzką radą organizacji pozarządowych województwa łódzkiego 
na rzecz osób ubogich oraz z niepełnosprawnością.

- Komisja Europejska przyjęła petycję stowarzyszenia dotyczącą wykluczenia 
społecznego osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz wzmocnienia 
polityki aktywizacji zawodowej tej grupy i wsparcia informatycznego. 

- Monitorowanie działań samorządowych i krajowych na rzecz dzieci i młodzieży, 
osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz budowy partnerstwa lokalnego.

- Dystrybucja magazynu „Integracja”  (MGOS Żychlin, Przychodnie w Żychlinie i 
Kutnie). Koszty dystrybucji pokrywane są ze środków z 1%.

Działania z zakresu pomocy społecznej
- Udział w ogólnopolskiej akcji Banków Żywności „Podziel się posiłkiem”. Przy 
współpracy młodzieży i pedagogów z Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie zebrano w 
dwóch zbiórkach w sklepie sieci Biedronka w Żychlinie łącznie 986 kg żywności, 
którą obdarowano 21 ubogich rodzin z gminy.

- Dzięki współpracy z Bankiem Żywności w bieżącym roku dożywiono uczniów 
gimnazjalnych korzystających ze stołówki Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na 
wartość ponad 2532 zł plus darowizny rzeczowe artykułów spożywczych w ilości 
2460 szt.

- Sfinansowano wózek i sprzęt rehabilitacyjny w wysokości 4200zł oraz 
dofinansowano naprawę komputera i zakup okularów w wysokości 1000zł dwóm 
podopiecznym niepełnosprawnym.

- Rozdano otrzymane słodycze od sponsorów: Fabryki Transformatorów Sp. z o.o 
w Żychlinie, Zakłady Maszyn Elektrycznych SA Grupa Cantoni, Miflex Invest - 13 
niepełnosprawnym podopiecznym.

Wymiana młodzieży
Zorganizowano i sfinansowano 10 dniowy wyjazd do Zakopanego młodzieży 
niepełnosprawnej z powiatu kutnowskiego oraz podopiecznych z organizacji 
francuskiej Eurocirckle w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Program 
wymiany zrealizowano w pełni zgodnie z harmonogramem działań. 



Dary rzeczowe od sponsorów: czekolady (osoba prywatna) i koszulki (zakłady 
EMIT SA) otrzymało 38 uczestników wymiany.
Wymiana nastąpiła w terminie 17-27 stycznia 2011r. w Zakopanym. Spotkanie 
podsumowujące wymianę odbyło się w restauracji kutnowskiej z udziałem 
przedstawicieli władz Urzędu Miasta Kutno oraz Dyrektor PCPR. 
Rozliczenie merytoryczne i finansowe opracowane przez Zarząd Stowarzyszenia 
zostało zaakceptowane przez Agencję.

Program „Dzień Bezpiecznego Internetu ”
Uzyskanie dotacji w ramach konkursu mikrograntów Fundacji Dzieci Niczyje na 
projekt „Internet – bezpieczne okno na świat.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie i ich rodziuce ze szkół z terenu 
gminy Żychlin. Projekt objął działaniami ok. 650 osób w tym 35% zamieszkującą 
tereny wiejskie.
Najważniejsze zrealizowane działania ramach projektu: spektakl w wykonaniu 
grupy BEST , montaż słowno –muzyczny, konkursy gminne, warsztaty 
edukacyjne, wyjazd na zajęcia edukacyjne na Wydział Informatyczno –
matematyczny Uniwersytetu Łódzkiego, opracowanie folderu promującego 
program.

Działania charytatywne
Aktywny udział w Biesiadzie organizowanej przez Parafię Żychlińską dla 
mieszkańców miasta i gminy Żychlin. W ramach promocji działań stowarzyszenie 
przygotowało stoisko z regionalnymi potrawami oraz materiałami informacyjnymi 
o działaniach stowarzyszenia. Rozdano materiały promocyjne: zakładki, długopisy, 
torby, informatory. Spotkanie integracyjne mieszkańców cieszyło się ogromnym 
powodzeniem.

Działania turystyczno –kulturalne
Nie doszedł do skutku wyjazd do Rzymu i Koszalina- z uwagi na brak 
zabezpieczonych miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma i brak wsparcia 
finansowego.

III. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1.Zebrania Zarządu 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 5 zebrań, na których podjął 6 Uchwał. 

      
Protokół Zebrania Zarządu NR 1/11 z dnia 16.02,.2011 r.
Uchwała Zarządu Nr. 78  o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Zarząd Stowarzyszenia uchwala zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w stołówce L.O. 
im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie 
dnia 5 marzec 2011r (sobota). 
o godzinie:

• 11:00 - pierwszy termin,
• 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:
 Powitanie i przyjęcie porządku obrad
 Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2010r,
 Sprawozdanie finansowe za 2010r.
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdań
 Informacja o składkach i stanie kasy
 Informacja o wycieczce do Rzymu



 Sprawy różne i zakończenie
Obecnych    4  .członków Zarządu.   Za uchwałą głosowało 100% zgromadzonych. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół Zebrania Zarządu NR 2/11 z dnia 05.03,.2011 r.
Uchwała zarządu Nr. 79  o przyjęciu nowych członków 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego 
członka stowarzyszenia w osobie:

1. Sylwester Smoliński 
Na zebraniu obecnych było 4 członków Zarządu..
Za podjęciem uchwały głosowało 100% obecnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół Zebrania Zarządu NR 3/11 z dnia 10.04,.2011 r.
Uchwała zarządu Nr. 80  o skreśleniu członka stowarzyszenia 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o skreśleniu członka 
stowarzyszenia w wyniku rezygnacji własnej:

1. Renata Sitkiewicz 
Na zebraniu obecnych było 4 członków Zarządu..
Za podjęciem uchwały głosowało 100% obecnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 4/11 z dnia 15.06.2011 r.
Uchwała zarządu Nr 81 dotycząca przyznania wsparcia 
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia „Blisko dziecka” podejmuje uchwałę o przyznaniu wsparcia 
na komputer i zakup okularów – zgodnie z podaniem matki - z funduszy indywidualnych niepełnosprawnego 
dziecka.  
Na zebraniu obecnych było 4 członków Zarządu..
Za podjęciem uchwały głosowało 100% obecnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Protokół z zebrania Zarządu NR 5/11 z dnia 30.12.2011 r.
Uchwała Zarządu Nr. 82 o przeksięgowaniu  1% z 2011r. na rok 2012r.
Zebrany w dniu dzisiejszym Zarząd stowarzyszenia ”Blisko dziecka” ustala przeksięgowanie niewydatkowanych 
funduszy z 1% na rok 2012. 
Powyższe  podyktowane  jest  koniecznością  zabezpieczenia  działań  Stowarzyszenia  w  2012r  .  w  zakresie 
wyjazdu do Rzymu i Jaworek.  Pozwoli to na elastyczność działań w warunkach trudności w uzyskiwaniu wielu 
dotacji .
Na zebraniu obecnych było 6 członków Zarządu..
Za podjęciem uchwały głosowało 100% obecnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.
Uchwała zarządu Nr. 83  o  przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy
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. 
2011 r.
Powołuje się Komisję w składzie:
Marzena Różycka
Teresa Kamińska
Na zebraniu obecnych było 6 członków Zarządu..
Za podjęciem uchwały głosowało 100% obecnych.
Uchwałę podjęto jednogłośnie; w głosowaniu jawnym.

Zarząd:


