Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia 04-O z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim za 2018 r.
Zarząd Stowarzyszenia 04-O przedstawia sprawozdanie z działalności za 2018 rok.
Grupa aktywnych osób, postanowiła wziąć w swoje ręce problemy niewidomych i
niedowidzących - mieszkańców powiatu grodziskiego i w tym celu założyła lokalne
Stowarzyszenie. Piątego kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie założycielskie.
Członkami - założycielami byli:
1. Balcerek Hanna
2. Duszczyk Alicja
3. Jastrzębska Alina
4. Kisielińska Agnieszka
5. Marszałek Dorota
6. Mazur Andrzej
7. Olszewska Stanisława
8. Orzeł Jerzy
9. Piekutowska Maria
10.Zieliński Wojciech.
Członkowie założyciele podjęli kilka ważnych decyzji tj.
1. Uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie 04-O,
2. Uchwałę o przyjęciu Statutu,
3. W tajnym głosowaniu wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną,
4. Podjęli uchwałę o wysokości składek członkowskich.
Dwunastego kwietnia złożono wszystkie wymagane dokumenty w Sądzie
Rejonowym dla ms. Warszawy i już ósmego maja Stowarzyszenie zostało wpisane w
Krajowy Rejestr Sądowy pod Nr KRS 0000 730 557. Jednocześnie otrzymaliśmy Nr
NIP 529 182 14 30 i Nr Regon 380 156 087.
Pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się siódmego kwietnia, na
którym Zarząd ukonstytuował się następująco:
1. Prezes Stowarzyszenia, wybrany przez członków założycieli – Orzeł Jerzy,
2. Wiceprezes ds. organizacyjnych – Mazur Andrzej,
3. Wiceprezes ds. finansowych – Olszewska Stanisława,
4. Członek Zarządu – Jastrzębska Alina.
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu. Podjęto dwadzieścia
dziewięć uchwał i piętnaście postanowień.
Swoją pracę rozpoczęliśmy od znalezienia odpowiedniej siedziby i znaleźliśmy taką
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy
Spółdzielczej 9. Następnie wybraliśmy bank PBS w Wyszkowie, który przedstawił
nam najkorzystniejszą ofertę. Kolejnym krokiem było znalezienie biura księgowego i
po rozmowach wybraliśmy firmę ”Indeks Biuro Księgowe Rafał Szymański”. Teraz
mogliśmy zacząć naszą działalność. Poprzez lokalne radio i czasopisma, a także
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pocztą pantoflową informowaliśmy społeczeństwo o powstaniu Stowarzyszenia i o
jego celach. Na koniec grudnia 2018 roku zrzeszaliśmy 58 członków. Prowadziliśmy
także rozmowy z lokalnymi władzami samorządowymi, których rezultatem było
ogłoszenie otwartych konkursów ofert, na które złożyliśmy wnioski.
W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy dwa projekty.
Pierwszy projekt to „ Społeczna integracja osób niewidomych i niedowidzących Razem lepiej”, dofinansowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w kwocie
21 000 zł. W ramach zadania, od 1 września do 31 grudnia 2018r. zorganizowaliśmy
sześć spotkań integracyjno-okolicznościowych, pięciodniową wycieczkę po ziemi
kaszubskiej, a także konkurs czytelniczy z nagrodami. Miłośnikom literatury,
umożliwiamy czytanie książek mówionych, poprzez nagrywanie ich na nośniki
cyfrowe.
Drugi projekt to „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych”, dofinansowany przez burmistrza Milanówka w
kwocie 3 000 zł. W ramach zadania zorganizowaliśmy wspólne wyjście na spektakl
teatralny, do Sali widowiskowej grodziskiego Centrum Kultury.
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 do 31.12.2018r przychody z działalności
statutowej wynosiły – razem: 37 130,00 zł, w tym:
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 27 430,00 zł,
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 9 700,00 zł
Koszty działalności statutowej wynosiły – ogółem: 32 216,05 zł z tego:
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 24 000,00 zł,
- koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 8 216,05 zł.
Zysk z działalności statutowej wyniósł : 4 913,95 zł z tego:
- koszty ogólnego zarządu: 788,34 zł,
- pozostałe koszty operacyjne: 400,00 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła - 3 725,61 zł,
Stwierdzamy, iż założone rok temu nowe, lokalne Stowarzyszenie, działające na
rzecz osób z dysfunkcją wzroku jest w dobrej kondycji finansowej i kadrowej. Na
dzień 11 maja br. zrzeszamy już 87 członków. Oprócz rehabilitacji społecznej, którą
zapewniamy osobom niewidomym i niedowidzącym, udzielamy porad i informacji o
przysługujących ulgach i uprawnieniach, możliwościach uzyskania dofinansowań i
pomocy rehabilitacyjnej, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. W celu
lepszej komunikacji z członkami i innymi zainteresowanymi osobami, założyliśmy
własną stronę internetową: www.stowarzyszenie04-o.pl, a także stronę na portalu
społecznościowym Facebook.
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