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CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA NADZIEJA
Członkami Stowarzyszenia są rodzice dzieci niepełnosprawnych, jak również osoby chętne nieść
pomoc potrzebującym. Łączna liczba członków w roku 2019 wynosiła 37 osoby.
Od stycznia do grudnia 2019 roku w poczet członków :
zwyczajnych przyjęto- 1 osoba;
wspierających - 5 osób.
W tym samym czasie odnotowano 0 rezygnacji z członkostwa .
Nastąpiło usunięcie 7 członków ze Stowarzyszenia na mocy Statutu Rozdział III – Członkowie –
Prawa i obowiązki punkt 1 w tym : 2 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Nadzieja liczyło łącznie 30 osób w tym
członków zwyczajnych – 17
wspierających – 13
Informacje szczegółowe w zał nr 1
Liczba podopiecznych na koniec roku 2019 – 23 dzieci
Informacje dotyczące podopiecznych w roku 2019 stanowi zał nr 2

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

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
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 2019 roku Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem gromadziło środki finansowe na cele statutowe.
Środki finansowe na rzecz stowarzyszenia pozyskane zostały z :
- składek członkowskich
- darowizn od darczyńców
- wpłat charytatywnych
- projektów
- zbiórki makulatury
- sprzedaży okazjonalnej
-działalności statutowej odpłatnej
Środki zostały wpłacane na konto bankowe Stowarzyszenia
BGŻ BNP PARIBAS nr. 46 2030 0045 1110 0000 0427 3000
a w sprawach bieżących prowadzone były raporty kasowe przez skarbnika stowarzyszenia.
Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone m. in. na :
- Refundację kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii,turnusów rehabilitacyjnych,zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, leków oraz suplementów, poprawę bytową podopiecznych.

- Organizację spotkań integracyjnych oraz wyjazdów
- Spotkanie Wigilijne i przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci
- zakup materiałów biurowych
- zakup wyposażenia
- organizowanie spotkań dla rodziców – warsztaty, szkolenia
- organizowanie zajęć poza lekcyjnych dla podopiecznych i ich rodzeństwa- warsztaty terapii
zajęciowej , warsztaty plastyczne, rękodzielnicze
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 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 statutowych
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, zbiórki publiczne, działalność statutowa
odpłatna,dofinansowania z projektów, pozostałe przychody.

Konto pomocnicze nr 70 1600 1462 1020 2471 5000 0005
służy ono do przechowywania środków finansowych zebranych tylko i wyłącznie z 1% podatku.

Pozyskiwanie wszystkich środków finansowych odbywało się dzięki nieodpłatnej pracy Zarządu
BSRDN Nadzieja oraz aktywności członków Stowarzyszenia. Gromadzone środki wpływały na w/
w konta Stowarzyszenia.
Ponadto stowarzyszenie przyjmuje i dokonuje płatności gotówką w związku z tym skarbnik
sporządza okresowe raporty kasowe i wystawia dokumenty KP oraz KW. Raporty kasowe
sporządzane są co miesiąc.
ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW NA RZECZ PODOPIECZNYCH
W roku 2019 na rzecz podopiecznych Zarząd rozdysponował środki pieniężne na refundacje w
kwocie : 8 584,14 zł
Pozostałe środki pieniężne
zostaną rozdysponowane na podopiecznych Stowarzyszenia wg
podjętych uchwał i decyzji zarządu w 2020 roku .
ZBIÓRKI PUBLICZNE
W marcu 2019 roku stowarzyszenie do Zespołu Facebooka ds. pomocy złożyło
wniosek o umożliwienie przyjmowania datków. Wniosek został zatwierdzony .Stowarzyszenie
korzysta z narzędzi umożliwiających przekazywanie datków charytatywnych

REALIZOWANE PROJEKTY
W roku 2019 Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie n następujące projekty:

Projekty dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnica
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
„Aktywizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych -siła w rodzinie” kwota dofinansowania – 26.284,00 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 1900.00 zł
Wartość całkowita projektu : 28.184,00 PLN
Planowany czas realizacji projektu od 20.12.2018 roku do 19.06.2019 roku.
„Jesteś cudem – jak szukać spełnienia i jak uczynić niemożliwe możliwym”
kwota dofinansowania – 20.031,35 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 1.120,00 zł
Wartość całkowita projektu : 21.151,25 PLN
Podpisanie umowy grudzień 2019
Planowany czas realizacji projektu od 06.01.2020roku do 05.07.2020 roku.

Projekty dofinansowane ze środków Gminy Brodnica
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
kwota dofinansowania – 1.500,00 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 1305,00 zł
Wartość całkowita projektu : 2805,00 zł
I Gminy Turniej Rycerski
kwota dofinansowania – 2.000,00 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 400,00 zł
Wartość całkowita projektu : 2.400,00 zł
Warsztaty dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Budowanie relacji z osobami z
autyzmem”-Zabawa inspirująca rozwój”
kwota dofinansowania – 5.000,00 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 1.037,50 zł
Wartość całkowita projektu : 6.037,50zł

Projekt oraz przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Gminy Miasta
Brodnica
I Integracyjny Piknik Historyczny”Spotkanie na przestrzeni wieków”
kwota dofinansowania – 8.000,00 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 1.900,00 zł
Wartość całkowita projektu : 9.900,00zł

Trening Umiejętności Społecznych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu
umowa o współorganizację przedsięwzięcia
kwota dofinansowania – 3.000,00 zł
wkład własny niefinansowy do projektu : 1.060,00 zł
Wartość całkowita przedsięwzięcia : 4.060,00zł

Dofinansowania zadań- imprez ze środków budżetu Powiatu Brodnickiego
Konkurs plastyczny- „Magia Świąt”
kwota dofinansowania – 500,00zł
Słowiański koniec zimy w poszukiwaniu minionych tradycji
kwota dofinansowania- 500,00zł
Szczegółowy opis wszystkich przychodów i kosztów Stowarzyszenia do niniejszego sprawozdania
merytorycznego stanowi:
zał nr 3 – sprawozdanie finansowe
zał nr 4 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje o prowadzonej działalności
gospodarczej
Informacja o statucie Organizacji Pożytku
Publicznego

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności
gospodarczej
Stowarzyszenie posiada statut OPP

Odpisy uchwał
z 2019 roku

1)
UCHWAŁY
2)
PODJĘTE W 2019 ROKU
3)
4)Uchwała nr 1 z dnia11.01.2019r.- w sprawie
przyjęcia deklaracji nowego członka w
poczet stowarzyszenia
5)Uchwała nr 2 z dnia 11.01.2019r.- w sprawie
przyjęcia prośby o zwolnienie z opłat
składek członkowskich .
6)Uchwała nr 3 z dnia 31.05.2019r.- w
sprawie przyjęcia deklaracji nowych
członków
7)Uchwała nr 4 z dnia 31.05.2019r.- w
sprawie wprowadzenia nowego dokumentu –
druk upoważnienie
8)Uchwała nr 5 z dnia 15.06.2019r.- w
sprawie przyjęcia deklaracji nowego
członka
9)Uchwała nr 6 z dnia 24.06.2019r.- w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
zarządu za rok 2018
10)Uchwała nr 7 z dnia 24.06.2019r.-w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok 2018
11)Uchwała nr 8 z dnia 24.06.2019r.- w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej za rok 2018
12)Uchwała nr 9 z dnia 24.06.2019r. – w
sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu.
13)Uchwała nr10 z dnia 24.06.2019r. – w
sprawie Regulamin rozdysponowania
środków- Refundacja kosztów w ramach
pomocy społecznej BSRDN Nadzieja
14)Uchwała nr 11 z dnia 24.06.2019r.- w
sprawie przyjęcia dokumentu
-UPOWAŻNIENIE- do składania podpisu
oraz głosowania na walnym zebraniu
członków
15)Uchwała nr 12 z dnia 29.07.2019r. – w
sprawie usunięcia podopiecznego
16)Uchwała nr 13 z dnia 29.07.2019r. – w
sprawie przyjęcia wolontariuszy
17)Uchwała nr 14 z dnia 04.11.2019r.- w
sprawie wyznaczenia pełnomocnika
18)Uchwała nr 15 z dnia 02.12. 2019r.- w
sprawie usunięcia i pozbawienia członkostwa
na mocy statutu
19)Uchwała nr 16 z dnia 02.12.2019r. - w
sprawie usunięcia z listy podopiecznego

Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych i składanych
deklaracji
Środki trwałe stowarzyszenia

Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT8
oraz sprawozdanie finansowe w postaci
bilansu,rachunku zysków i strat oraz
dodatkowej informacji do Urzędu Skarbowego
w Brodnicy
Spis z natury stanowi zał. nr 5

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 PRZYSZŁOŚĆ
W roku 2020 Stowarzyszenie zamierza kontynuować działalność w ramach pomocy podopiecznym
poprzez:
- organizację warsztatów, szkoleń dla dzieci i rodziców
-pozyskiwanie darczyńców, którzy będą mogli wpierać finansowo oraz rzeczowo działalność
Stowarzyszenia.
- organizację spotkań integracyjno - rekreacyjnych – ogniska, wyjazdy, wycieczko, kręgielnia
- współpraca z LGD Miasta Brodnica- 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 Brodnica, Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji PZU, Kujawsko
-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
- współpraca z innymi organizacjami
- wolontariat

Zarząd Stowarzyszenia

