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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Informacje rejestrowe
Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających
Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych Nr 4 w Kielcach „Szansa Dzieciom”

Adres siedziby:
Telefon:

25-523 Kielce, ul. Jasna 20/22
41/366 39 95

Numer w KRS:
Data rejestracji:
Numer REGON:
Rodzaj przeważającej
działalności wg PKD:

0000153400
10.03.2003r.
292805912
9133Z – Działalność pozostałych organizacji, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Stowarzyszenia:
Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Filip Rudziński
Elżbieta Kuta
Jadwiga Paluch
Monika Kozubek
Aleksandra Bąk
Edyta Kosior

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce

2. Cele, formy i zakres działalności statutowej Stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Szansa Dzieciom” powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych,
pragnących pomóc swoim dzieciom w ich rozwoju oraz aktywizacji społecznej. Stowarzyszenie
funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, do którego
uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Misją naszą jest udział w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego otwartego na integrację z osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi.
Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie i wspieranie ludzi dobrej woli, działających na rzecz
zdrowia i szczęścia dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, poprzez działalność w zakresie
dobroczynności, ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji, rehabilitacji zawodowej i
społecznej dzieci niepełnosprawnych oraz propagowania idei tolerancji wśród społeczeństwa.
Cel ten Stowarzyszenie urzeczywistnia poprzez:
1.
organizowanie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci niepełnosprawnych,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących
problematyki dzieci niepełnosprawnych,
popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci
z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
podejmowanie działalności rehabilitacyjnej na rzecz tych dzieci,
organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem
profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, edukacji i terapii,
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
dofinansowywanie inwestycji realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 4 w Kielcach, związanych bezpośrednio z działalnością na rzecz dzieci
niepełnosprawnych,
współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych
zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci, a szczególnie dzieci specjalnej troski,
organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych,
prowadzenie banku informacji o dzieciach specjalnej troski,
organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia,
organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek realizujących zadania
kompleksowej edukacji, terapii i leczenia dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia –
szczególnie dla dzieci zaniedbanych wychowawczo lub pochodzących z rodzin o niskim
statusie materialnym – jako forma profilaktycznej działalności przeciw uzależnieniom,
demoralizacji i przestępczości,
wspieranie społecznej integracji dzieci specjalnej troski,
organizowanie i prowadzenie uzupełniających zajęć edukacyjnych dla dzieci
z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Zakres działalności statutowej w 2010r.




W dniu 27 maja 2010r. podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w imprezie integracyjnoturystycznej pt. „Wyjazd integracyjny do Kapkaz”. Uczestniczyło w niej 42 dzieci
niepełnosprawnych i zdrowych oraz opiekunowie i organizatorzy. Celem zadania było
wspieranie aktywności dzieci specjalnej troski poprzez wspólne wyjazdy integracyjne w
atrakcyjne turystycznie miejsca oraz przełamywanie barier społecznych i emocjonalnych
wśród dzieci zdrowych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Dzieci podczas
uczestniczenia w imprezie integracyjnej miały okazje bliżej przyjrzeć się problemom, z
jakim spotykają się ich mniej sprawni koledzy, nawiązać spontaniczne koleżeńskie
kontakty, przeżyć wspólnie niezapomniane chwile.
W dniach 23 – 24 września 2010r. zorganizowaliśmy obóz integracyjny w Bocheńcu
(zadanie pn. „Wyjazd do Bocheńca”) dla dzieci I klas gimnazjum (była to kontynuacja
działań realizowanych w roku 2009 w ramach zadania pt. „Sport, kultura, rekreacja i
turystyka osób niepełnosprawnych”). Uczestniczyło w nim 90 uczniów, w tym 20
niepełnosprawnych oraz opiekunowie i organizatorzy. W pierwszym dniu pobytu
wyświetlono film pt. „Czy naprawdę jesteśmy inni” o dzieciach niepełnosprawnych.
Młodzież miała okazję przyjrzeć się problemom, z jakimi spotykają się mniej sprawni
koledzy. Po projekcji uczniowie podjęli dyskusję na temat tolerancji, integracji,
indywidualnego charakteru człowieka oraz nad sposobami pomocy niepełnosprawnym
kolegom i koleżankom. Pod koniec spotkania ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem
„Co znaczy dla mnie integracja”. Tego dnia uczniowie aktywnie spędzili czas rozgrywając
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mecze. Odbyły się również wspólne zabawy sportowe oraz ognisko. Drugiego dnia pobytu
uczniowie udali się na rajd pieszy. Następnie podsumowano wspólny pobyt w Bocheńcu,
ogłoszono wyniki konkursów plastycznych i rozdano nagrody.
W dniu 28 września 2010r. zrealizowaliśmy warsztaty w ramach zadania pt. „Realizowanie
programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów kieleckich szkół” dla młodzieży
zdrowej i niepełnosprawnej z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Warsztaty
przeprowadzono w miejscowości Kapkazy, w której wzięło udział 60 osób. Podczas
spotkania z młodzieżą została wygłoszona prelekcja przez prezesa Klubu Abstynenckiego
„Raj” pana Krzysztofa Kutnowskiego na temat szkodliwości narkotyków i alkoholu.
Uczestnicy zostali zaznajomienie z pojęciem uzależnienia, narkotyków i ich rodzajów.
Omówiono także techniki odmawiana w sytuacji nacisku grupy. Przedstawiony program
uświadomił młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie
właściwych decyzji. Po prelekcji wywiązała się dyskusja na poruszane tematy, a także
przedstawiono scenki tematyczne imitujące stany upojenia alkoholowego. W drugiej części
spotkania odbyły się warsztaty ceramiczne, malowanie na szkle oraz warsztaty kaligrafii
Skryba.

3. Personel i wolontariusze
Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu personelu i członków organizacji,
którzy wykonywali społecznie różnorodne prace na rzecz Stowarzyszenia. Są to osoby o wysokim
poziomie kwalifikacji - głównie nauczyciele zatrudnieni w szkole, przy której działa
Stowarzyszenie.
Informacja o zatrudnieniu stan na 31.12.2010r.
W 2010r. nie zatrudnialiśmy pracowników oraz nie korzystaliśmy z usług wolontariuszy.

4. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Główne wydarzenia prawne bez skutków finansowych w 2010r.


Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Główne wydarzenia prawne o skutkach finansowych w 2010r.







Zmiana rachunku bankowego dotychczas prowadzonego w ING Bank Śląski O/Kielce na
rachunek nowy w Alior Bank S.A. o/w Kielcach, nr 40 2490 0005 0000 4500 5764 8213.
Podpisanie umowy nr 9/2010 z dn. 11 marca 2010r. o prowadzenie ksiąg rachunkowych
oraz o usługi kadrowe z Kancelarią Finansową PACTUM, Ryszard Tutko, Jolanta Tutko,
Spółka Jawna, KRS: 0000345821, NIP: 959-15-78-734, Biuro Rachunkowe, ul. Klonowa
55, 25-553 Kielce.
Podpisanie umowy nr 82132/11/2010 z dn. 17 maja 2010r. o dofinansowanie ze środków
publicznych zadania pt. „Wyjazd integracyjny do Kapkaz” (kwota dotacji 1 470zł).
Podpisanie umowy nr 82132/33/2010 z dn. 19 sierpnia 2010r. o dofinansowanie ze
środków publicznych zadania pt. „Wyjazd do Bocheńca” (kwota dotacji 3 530zł).
Podpisanie umowy o nr W/DOT/281/EKS/243/UM/1473/2010 o dofinansowanie ze
środków publicznych zadania pt. „Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych
dla uczniów kieleckich szkół” (kwota dotacji 2000zł).
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Wyżej wymienione dotacje ze środków publicznych zostały rozliczone. Sprawozdania z
wykonania zadań publicznych zostały złożone.

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Informacja o wydatkach na wynagrodzenie
Stowarzyszenie nie ponosiło wydatków na wynagrodzenia.

7. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych
Stowarzyszenie nie udzielało w okresie sprawozdawczym jak i w latach poprzednich pożyczek
pieniężnych.

8. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – finansowy majątek
obrotowy na dzień 31.12.2010r.
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Rachunek bankowy

2.

Stan kasy
Ogółem

Bank
Alior Bank S.A. o/w
Kielcach
-

Kwota
623,53 zł
100,46 zł
723,99 zł

9. Wartość nabytych akcji i obligacji
Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym jak i w latach poprzednich nie nabyło akcji
i obligacji.

10. Nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym jak i w latach poprzednich nie nabyło nieruchomości.

11. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Złożono do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową za rok
2010, Uchwałę Zarządu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego z dnia 02.03.2011r.
oraz CIT – 8.

12. Kontrola działalności Stowarzyszenia
W roku podatkowym 2010 nie przeprowadzono żadnych kontroli.
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