SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 201

Adres siedziby

Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych Nadzieja
Karbowo ul Olsztyńska 65 87-300 Brodnica

Data wpisu do KRS

01.06 .2016 r.

Numer KRS

0000 621261

Nazwa

Regon

36459484200000

Nip
Skład
członków zarządu
Prezes

8741779570

Emilia Gałusza

Wiceprezes

Sylwia Mazanowska

Wiceprezes

Julita Rojek

Skarbnikiem wybranym przez Zarząd została Sylwia Mazanowska
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA NADZIEJ
Członkami Stowarzyszenia są rodzice chorych dzieci,, jak również osoby chętne nieść pomoc
potrzebującym. Łączna liczba członków w roku 2018 wynosiła 35 osoby
Od stycznia do grudnia 2018 roku w poczet członków
zwyczajnych przyjęto- 2 osoby
wspierających - 4 osoby.
W tym samym czasie odnotowano 5 rezygnacji z członkostwa
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Nadzieja liczyło łącznie 30 osób w ty
członków zwyczajnych – 1
wspierających – 1
Informacje szczegółowe w zał nr
Liczba podopiecznych na koniec roku 2018 – 21 dziec
Informacje dotyczące podopiecznych w roku 2018 stanowi zał nr
CELE STATUTOW
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- inicjowanie i prowadzenie rożnych form pomocy dla osób z autyzmem i osób z innymi
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków
socjalnych, sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
- wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem oraz osób z
innymi niepełnosprawnościami
- wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy,
edukacji, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej ,zrzeszonym w Stowarzyszeniu

 


 


BRODNICKIE STOWARZYSZENIE
RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYC
NADZIEJ

- propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie i innych chorobach oraz problemach osób
niepełnosprawnych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji
- utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
- działalność kulturalna a w szczególności organizowanie imprez kulturalnych
- ochrona i promocja zdrowi

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy
Realizuje swoje cele poprzez:
- dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz osób
niepełnosprawnych
- inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, festynów, spotkań integracyjnych, szkoleń,
warsztatów
- współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami
oferującymi pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju
Realizacja celów Statutowych w roku sprawozdawczym
W 2018 roku Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem gromadziło środki nansowe na cele statutowe,
Pozyskane środki nansowe na rzecz stowarzyszeni
Środki pozyskane zostały z :
- składek członkowskic
- darowizn od darczyńcó
- wpłat charytatywnyc
- projektó
- zbiórki makulatur
- sprzedaży okazjonalne
-działalności statutowej odpłatne
Środki zostały wpłacane na konto bankowe Stowarzyszenia
BGŻ BNP PARIBAS nr. 46 2030 0045 1110 0000 0427 300
a w sprawach bieżących prowadzone były raporty kasowe przez skarbnika stowarzyszenia
Pozyskane środki nansowe zostały przeznaczone m. in. na
- Refundację kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii,turnusów rehabilitacyjnych,zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, leków oraz suplementów, poprawę bytową podopiecznych
- Organizację spotkań integracyjnych w okresie wakacyjnym, ognisk
- Spotkanie Wigilijne i przygotowanie paczek świątecznych dla dziec
- Bal karnawałowy
- zakup nagró
- zakup materiałów biurowyc
- zakup wyposażeni
- organizowanie spotkań dla rodziców – warsztaty plastyczne, rękodzielnicz
- organizowanie zajęć poza lekcyjnych
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Ponadto Stowarzyszenie uzyskało wsparcie ze strony Burmistrza Miasta Brodnica oraz Dyrektora
OSiR w Brodnicy, które polegało na bezpłatnym udostępnieniu raz w tygodniu kręgielni na rzecz
podopiecznych oraz ich rodzin. Wsparcie udzielone zostało na rok szkolny 2018/2019

RODZAJE KONT BANKOWYCH STOWARZYSZENIA
BSRDN Nadzieja posiada dwa rodzaje kont służących do zbierania, przechowywania oraz
wypłacania środków na rzecz podopiecznych stowarzyszenia oraz realizację celów statutowyc
Głównym kontem służącym do rozliczania oraz przyjmowania darowizn na rzecz stowarzyszenia
oraz podopiecznych jest
Konto podstawowe nr 46 2030 0045 1110 0000 0427 3000
konto to służy do wpłat m. in : darowizn, składek, wpłaty uzyskane ze zbiórek publicznych, środków
zebranych na kiermaszach, pozostałych przychodów

A następnie po otrzymaniu wpisu do KRS OPP zostało założone
Konto pomocnicze nr 70 1600 1462 1020 2471 5000 0005
służy ono do przechowywania środków nansowych zebranych tylko i wyłącznie z 1% podatku
Pozyskiwanie wszystkich środków nansowych odbywało się dzięki nieodpłatnej pracy Zarządu
BSRDN Nadzieja oraz aktywności członków Stowarzyszenia. Gromadzone środki wpływały na w/
w konto Stowarzyszenia
ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW NA RZECZ PODOPIECZNYC
W roku 2018 na rzecz podopiecznych Zarząd stosownymi uchwałami rozdysponował środki
pieniężne na refundacje w kwocie : 6652,65 z
Pozostałe środki pieniężne
zostaną rozdysponowane na podopiecznych Stowarzyszenia wg
podjętych uchwał i decyzji zarządu w 2019 roku
ZBIÓRKI PUBLICZN
W 2018 roku stowarzyszenie organizowało zbiórkę publiczną nr 2018/4743/OR na rzecz Kacpra
Figlewskiego. Nazwa zbiórki -Pomoc nansowa na bieżące leczenie dla Kacpra Figlewskiego
Zebrana kwota to 454 zł 62 gr . Środki zostały wypłacone

REALIZOWANE PROJEKT
W roku 2018 Stowarzyszenie pozyskało do nansowanie z dwóch projektów
Inicjuj z Fio na start „Ruszamy z Nadzieją”kwota do nansowania - 5000,00z
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Środki pozyskane zostały w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start” realizowanego przez
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu był wzrost potencjału technicznego i profesjonalizacji działań stowarzyszenia oraz
wzbogacenie zajęć o nowe technologie.
W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie oraz sprzęt:
biurko, 2 krzesła, szafa, flipchart, laptop, rzutnik, drukarka
Projekt skierowany był głównie do podopiecznych i członków Brodnickiego Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ Nadzieja”.
„Aktywizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych -siła w rodzinie” kwota dofinansowania – 26.284,00 zł
Projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnica nr. umowy:
LGDMB-2018/1.2.1/15/010 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Celem projektu : Wsparcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z autyzmem i zaburzeniami
pokrewnymi oraz innymi dysfunkcjami z terenu miasta Brodnica
Otrzymane do nansowanie projektu z UE : 26.284,00 PL
wkład własny nie nansowy do projektu : 1900.00 z
Wartość całkowita projektu : 28.184,00 PLN
Planowany czas realizacji projektu od 20.12.2018 roku do 19.06.2019 roku.

Szczegółowy opis wszystkich przychodów i kosztów Stowarzyszenia do niniejszego sprawozdania
merytorycznego stanowi zał nr.3 – sprawozdanie nansowe oraz Informacja dodatkowa do
sprawozdania nansowego za 2018 rok Stowarzyszeni
DODATKOWE INFORMACJ
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności
gospodarczej

.


Stowarzyszenie posiada statut OPP
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Informacje o prowadzonej działalności
gospodarczej
Informacja o statucie Organizacji Pożytku
Publicznego

1)
UCHWAŁ
2)
PODJĘTE W 2018 ROK
3)
4)12.03.2018r. Uchwała nr 1- przyjęcie
deklaracji rezygnacji z członkostwa z
członkostwa w stowarzyszeni
5)12.03.2018r. Uchwała nr 2- przyjęcie
nowego członk
6)12.03. 2018r. Uchwała nr 3- przyjęcie
deklaracji członka wspierającego( zmiana
deklaracji z członka zwykłego na
wspierającego
7)26.04.2018r. Uchwała nr 4- przyjęcie
deklaracji nowego członk
8)14.05.2018r. Uchwała nr 5- w sprawie
podziału zebranych środków na
podopiecznyc
9)27.06.2018r. Uchwała nr 6 -przyjęcia
deklaracji rezygnacji z członkostwa w
stowarzyszeni
10)27.06.2018r. Uchwała nr 6a – w sprawie
przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji w
Komisji Rewizyjnej
11)27.06.2018r. Uchwała nr 7- przyjęcia
deklaracji przystąpienia nowego członka w
poczet stowarzyszeni
12)27.06.2018r. Uchwała nr 8- w sprawie
zmiany w punkcie 6 Regulaminu
Rozdysponowania Środkami-Refundacja
oraz dopis punktu nr 10
13)"Stowarzyszenie udzieli dodatkowego
wsparcia podopiecznemu,którego rodzic/
opiekun prawny regularnie i aktywnie
udziela się w działaniach stowarzyszenia
uczestnicząc np : w spotkaniach
warsztatowych- przygotowywanie
rękodzieła, wystawach, jarmarkach,
festynach" .
14)28.06.2018r. Uchwała nr 8-zatwierdzenie
sprawozdania komisji rewizyjne
15)28.06.2018r. Uchwała nr 9-zatwierdzenie
sprawozdania merytorycznego zarządu za
rok 201
16)28.06.2018r. Uchwała nr 10-zatwierdzenie
sprawozdania nansowego za rok 2017
17)28.06.2018r. Uchwała nr11 – udzielenie
absolutorium dla zarządu
18)29.06.2018r. Uchwała nr12 – przyjęcie
deklaracji rezygnacji z pełnienia funkcji
19)28.06.2018r. Uchwała nr 13- zatwierdzenie
wyboru nowego zarząd
20) 28.06.2018r. Uchwała nr 14 –
zatwierdzenie wyboru nowego członka do
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Odpisy uchwał
z 2018 roku

Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT8
oraz sprawozdanie nansowe w postaci
bilansu,rachunku zysków i strat oraz
dodatkowej informacji do Urzędu Skarbowego
w Brodnicy

Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych i składanych
deklaracji

Praca Zarządu wykonywana jest społecznie. Stowarzyszenie w znaczny sposób wspomaga
rodziców dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami poprzez kontakty z placówkami , terapeutami
oraz przez propagowanie informacji o sposobie leczenia i terapii a także wymianę doświadczeń
w prowadzeniu rehabilitacji
PLANY NA PRZYSZŁOŚ
W roku 2019 Stowarzyszenie zamierza kontynuować działalność w ramach pomocy podopiecznym
poprzez
- organizację pikników integracyjnyc
-pozyskiwanie darczyńców, którzy będą mogli wpierać nansowo oraz rzeczowo działalność
Stowarzyszenia
- spotkania integracyjno - rekreacyjne – bal karnawałowy, ogniska, wyjazd do Stajnia Okser,
kręgielnia, różnego rodzaju warsztat
- współpraca z LGD Miast
Brodnica- korzystanie z oferowanych kursów, składanie wniosków o Granty
do funduszy europejskich w celu uzyskania dotacji do realizacji zadań statutowych
- składanie wniosków konkursowych- projektów do Urzędu Miasta Brodnica, Urzędu Gminy
Brodnica, Starostwa Powiatowego Brodnic
- pozyskanie lokal
- współpraca z innymi organizacjam
- zbiórka makulatury oraz nakrętek
- utworzenie wolontariat
- utworzenie biblioteki
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Zarząd Stowarzyszenia

