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Sprawozdanie 
 z działalności Stowarzyszenia 04-O z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim za 2019r. 
 
Zarząd Stowarzyszenia 04-O przedstawia sprawozdanie z działalności za 2019 rok.  
 

Szanowni Państwo, 
To już drugi, tym razem  pełny rok działalności naszego Stowarzyszenia. Był to rok 
dobry i przyniósł wiele pozytywnych działań. Skład Zarządu nie uległ zmianie: 
      - Prezes Stowarzyszenia – Jerzy Orzeł 

- Wiceprezes ds. organizacyjnych – Andrzej Mazur 
- Wiceprezes ds. finansowych – Stanisława Olszewska 
- Członek Zarządu – Alina Jastrzębska 

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem posiedzeń Zarządu. Podjęliśmy 37 
uchwał i 34 postanowienia. Nie zmieniliśmy siedziby, ani banku, natomiast od 1 
sierpnia 2019 roku zostało zmienione biuro księgowe i obecnie, na takich samych 
warunkach jak poprzednio, usługi świadczy ,,Indeks Biuro Księgowe Katarzyna 
Szymańska”. Zmiana była konieczna ze względu na reorganizację poprzedniego 
biura. Podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu od 1 stycznia 2019 roku na 2/3 etatu, 
prezesa Stowarzyszenia z wynagrodzeniem brutto 1500 zł, które w 90% jest 
refundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Utworzyliśmy Fundusz Statutowy poprzez założenie lokaty na kwotę jednego tysiąca 
złotych. Poprzez lokalne radio, czasopisma, portale społecznościowe, a także 
sporządzenie specjalnych ulotek, informowaliśmy społeczeństwo o naszym 
Stowarzyszeniu i o jego celach. W grudniu 2018 roku było 58 członków, natomiast na 
koniec grudnia 2019 zrzeszaliśmy już 93 osoby.  
W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy 5 projektów: 
     1. Integracja społeczna osób niewidomych i niedowidzących - ,,Razem lepiej”, 
dofinansowana przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego kwotą  
40 000 zł. W ramach zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. zorganizowaliśmy 9 
spotkań edukacyjno-integracyjnych, 3 spotkania okolicznościowe - w tym wigilijne, 
jednodniową wycieczkę do Konstancina i Powsina, dwudniową do Trzebnicy i 
czterodniową do Budapesztu, a także konkurs czytelniczy i paczki świąteczne. 
     2. „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych”, dofinansowane przez burmistrza Milanówka kwotą 3 000 zł. W 
ramach zadania zorganizowaliśmy wspólne wyjście na spektakl teatralny pt. 
„Telewizja kłamie”, który był wystawiany w sali widowiskowej grodziskiego Centrum 
Kultury. 
     3. Projekt pt. „Życie wartością nadrzędną”, 
Dofinansowany kwotą 2 700 zł, przez Fundację PZU. 
W ramach zadania zorganizowaliśmy dla 30 osób kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
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     4. Organizacja imprez integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących, 
dofinansowane przez Zarząd Powiatu Grodziskiego kwotą 4 500 zł. 
W ramach tego zadania zakupiliśmy artykuły spożywcze na upominki dla pań (z 
okazji Dnia Kobiet) i dla seniorów, a także wyjazd na piknik integracyjny ze 
Stowarzyszeniem z Kozienic. 
     5. Spotkanie integracyjne - Dzień Białej Laski. 
Dofinansowane przez Wójta Gminy Jaktorów kwotą 2 000 zł. 
W zadaniach 4 i 5 faktury były wystawiane na Darczyńcę, a więc nie mogły być ujęte 
w sprawozdaniu finansowym. 
 
Łączna kwota dotacji wyniosła 52 200 zł. Każde powyższe zadanie, oprócz Dnia białej 
laski, wymagało tzw. wkładu własnego, czyli wpłat uczestników, lub środków 
finansowych Stowarzyszenia. Jak widać z powyższego wykazu, działalność 
Stowarzyszenia jest oparta na dofinansowaniach lokalnych samorządów. Pragniemy 
w tym miejscu złożyć serdeczne słowa podziękowania: Burmistrzowi Grodziska – 
Panu Grzegorzowi Benedykcińskiemu, grodziskiemu Staroście – Panu Markowi 
Wierzbickiemu, burmistrzowi Milanówka – Panu Piotrowi Remiszewskiemu, Wójtowi 
Jaktorowa – Panu Maciejowi Śliwerskiemu. 
Korzystaliśmy również z innych form wsparcia - darowizn: 

- Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych była fundatorem pierwszej nagrody w 
konkursie czytelniczym, cena rynkowa urządzenia lektorskiego - 619 zł. 
- Spółdzielnia Spożywców „Społem” Na Dzień Dziecka i Gwiazdkę przekazała 
talony pieniężne na kwotę 400 zł. 
- Firma „Andrea” Pana Olizarowicza przekazała wyroby pończosznicze na 
Dzień Kobiet i Dzień Seniora. 
- Prywatne osoby zakupiły małą chłodziarkę, cena rynkowa - 419 zł.  
- Starosta grodziski przekazał krzesło biurowe. Niebagatelnym wsparciem były 
darowizny pieniężne, w tym jeden procent, łączna kwota 6219,69 zł pozwoliła 
nam na dofinansowanie różnych działań. Wszystkim darczyńcom z serca 
dziękujemy.  

Poza tym na zaproszenie zaprzyjaźnionych organizacji, uczestniczyliśmy w dwóch 
imprezach wyjazdowych: 

1. Koncert Zespołu „Mazowsze” w radiowym studiu koncertowym im. 
Lutosławskiego – zaproszenie od Fundacji Praca dla niewidomych. 

2. Opera Carmen z audiodeskrypcją w Wielkim Teatrze łódzkim – zaproszenie od 
Stowarzyszenia De Facto. 
Ponadto, dziewiętnaście osób uczestniczyło w warsztatach wielozmysłowego 
doświadczania sztuki, które prowadziły panie z fundacji dostępnej kultury 
wizualnej - Wielozmysły. 

     Dzięki trójstronnemu porozumieniu pomiędzy: Stowarzyszeniem De Facto z 
Płocka, grodziskim Ośrodkiem Kultury i naszym Stowarzyszeniem,  we wrześniu 
2019r. został założony klub filmowy dla niewidomych i słabowidzących osób. 
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Siedzibą klubu jest grodziska Mediateka, a koordynatorem Pani Kinga Kunicka. Ze 
strony Stowarzyszenia kierownikiem i promotorem jest Pan Wojciech Zieliński. W 
roku sprawozdawczym odbyły się cztery projekcje filmów z audiodeskrypcją, a 
spektakle cieszą się dużą frekwencją. Dzięki otwartości Pani Kingi - na potrzeby osób 
niewidomych i niedowidzących, współpraca z Mediateką była i jest bardzo owocna. 
Mieliśmy między innymi możliwość obejrzenia dotykiem prac rzeźbiarza Pana 
Łukasza Maria Krupskiego. Sam artysta opowiadał o swojej pracy i wystawianych 
rzeźbach. Należy podkreślić, że współpraca  z gminnym Ośrodkiem Kultury, którego 
dyrektorem jest Pan Paweł Twardoch układa się bardzo dobrze. Spotykamy się z 
wielką życzliwością, zarówno od kadry kierowniczej, jak i od pracowników Ośrodka. 
Współpracowaliśmy z innymi lokalnymi Stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych i 
wspieraliśmy się wzajemną pomocą. Współpraca z Komisją Rewizyjną 
Stowarzyszenia układała się bardzo dobrze, choć w pełni była oparta na zapisach 
statutowych. Szczególną pomoc i prawne wsparcie otrzymaliśmy od Pana Wojciecha 
Zielińskiego – składamy więc serdeczne słowa podziękowania. 
     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, pomagamy w obeznaniu się ze 
smartfonami, dla potrzebującego kolegi załatwiliśmy instruktora  poruszania się z 
białą laską w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu działała biblioteka książki 
mówionej i wszyscy zainteresowani mogli korzystać z bogatego księgozbioru audio.  
W celu lepszej komunikacji z członkami i innymi zainteresowanymi osobami, 
prowadzimy stronę internetową: www.stowarzyszenie04-o.pl, a także stronę na 
portalu społecznościowym Facebook. Jesienią ubiegłego roku uruchomiliśmy kolejny 
kanał informacyjny, czyli bezpośrednie wiadomości SMS. Tą drogą przypominamy o 
zbliżających się wydarzeniach w działalności Stowarzyszenia, lub przekazujemy inne, 
ważne informacje. 

 
     W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 do 31.12.2019r przychody z 
działalności statutowej wynosiły – razem: 77 474,69 zł, w tym: 
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 57 179,69 zł  
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 20 295,00 zł 
     Koszty działalności statutowej wynosiły – ogółem: 68 987,22 zł, z tego: 
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 46 734,58 zł 
- koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 22 252,64 zł 
     Zysk z działalności statutowej wyniósł : 8 487,47 zł. 
- koszty ogólnego zarządu: 22 267,60 zł 
- pozostałe przychody operacyjne: 15 920,60 zł 
- pozostałe koszty operacyjne: 13 780,13 zł 
Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła: 2 140,47 zł. Dochody planowane w 
2019r. wynosiły 92 638,27, zrealizowane: 93394,60 zł. Planowaliśmy wydatki w 

http://www.stowarzyszenie04-o.pl/
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kwocie 92 638,27zł, wykonane: 91254,82zł. Biorąc pod uwagę niniejsze 
sprawozdanie, stwierdzamy, iż program działań Zarządu na 2019 rok został w pełni 
zrealizowany, a założone półtora roku temu nowe, lokalne Stowarzyszenie, 
działające na rzecz osób z dysfunkcją wzroku jest w dobrej kondycji finansowej i 
kadrowej.  


