Żychlin, dn.19.03.2016r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
„BLISKO DZIECKA” ZA 2015 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,
Barbara Wojciechowska,
Agnieszka Brzozowska
2.Data rejestracji
04 marzec 2005r
3.Kontakt:
99-320 Żychlin, ul. Krasickiego 14
tel. 024)2851306
tel. kom. 666841123
E mail: bliskodziecka@interia.pl
4.Nr KRS 0000 229817
5.Nr konta bankowego
Bank PEKAO S.A. 24124031901111001006053294
6.Liczba członków
Stan na 31.12.2014 – 44 osoby
Przyjętych - 0 osób
Skreślonych - 4 osób
Stan na 31.12.2015 – 40 osób

II.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej ani odpłatnej.
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. Zrealizowane działania statutowe:
- styczeń 2015 - kwiecień 2015.
Kontynuacja realizacji projektu Fundacji „Aktywizacja”, przy współpracy Wydziału Promocji Urzędu
Gminy Żychlin pod tytułem „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych”. Wsparcie otrzymało 7 uczestników i 3 osoby z otoczenia (matki). Odbyły się:
zajęcia z psychologiem oraz szkolenie na opiekuna osoby starszej, szkolenie dotyczące tworzenia
spółdzielni socjalnych. Uczestnicy nauczyli się także zasad pisania biznesplanu, jak założyć własną
firmę, nabyli umiejętności tworzenia budżetu i wniosku, analizy SWOT.
Opiekun: Genowefa Rojewska.
- marzec, grudzień 2015.

Kontynuacja Akcji „Podziel się posiłkiem” w Żychlinie - zbiórka artykułów spożywczych w
ramach ogólnopolskiej akcji Banków Żywności. Kwestowała młodzież z Zespołu Szkół Nr 1
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. W marcu zebrano ponad 711kg, w grudniu ponad
520kg Koordynatorem akcji było jak co roku nasze stowarzyszenie. To już siódmy rok
charytatywnej zbiórki, w której uczestniczy sklep BIEDRONKA, TESCO. W każdej zbiórce
uczestniczyło 26 wolontariuszy. Żywność dotarła do 35 żychlińskich rodzin z osobami
niepełnosprawnymi i wielodzietnymi.
- czerwiec 2015
Zorganizowanie stanowiska z gorącym posiłkiem i z wypiekami na żychlińskiej biesiadzie. Aktywny
udział w Biesiadzie organizowanej przez Parafię Żychlińską jest formą promocji działań
Stowarzyszenia.
- lipiec, sierpień 2015
Sfinansowano w wys.500zł/osobę indywidualne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne młodzieży
niepełnosprawnej – 3 osoby nad morzem.
- październik 2015

Edukacja historyczna – spotkanie z uczniami koła historycznego w z LO im. Bohaterów
Września 1939 roku
- kwartalnie
Realizacja statutowych zadań w ramach współpracy z koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
EAPN na rzecz osób ubogich oraz wojewódzką radą organizacji pozarządowych.
Dystrybucja magazynu „Integracja” (MGOS Żychlin, Przychodnie w Żychlinie i Kutnie). Koszty
dystrybucji pokrywane są ze środków z 1%.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 zebrania, na których podjął 6 Uchwał dotyczących:
- Nr 107 propozycji programu działania Stowarzyszenia na 2015 rok,
- Nr 108 zwołania Walnego Zgromadzenia Członków,
- Nr 109 o zgłoszeniu do nagrody puls Żychlina
- nr 110 o skreśleniu z listy Stowarzyszenia
- Nr 111 o przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy,
- Nr 112 o przeksięgowaniu 1% z 2015 na 2016 rok
Zarząd Stowarzyszenie przygotowuje sprawozdania roczne, które są zatwierdzane przez Walne
Zgromadzenia każdego roku.
Zarząd:

