Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia 04-O z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim za 2020r.
Zarząd Stowarzyszenia 04-O przedstawia sprawozdanie z działalności za 2020 rok.
Szanowni Państwo,
To już trzeci rok działalności naszego Stowarzyszenia. Był to szczególny czas, w
którym dominowała epidemia koronawirusa i oczywiście miała wpływ na naszą
działalność. Pomimo wszystkich ograniczeń i problemów związanych z cowid 19, dla
kondycji finansowej naszej Organizacji był to dobry rok.
Prawie przez cały okres pracowaliśmy w niezmienionym składzie:
- Prezes Stowarzyszenia – Jerzy Orzeł
- Wiceprezes ds. organizacyjnych – Andrzej Mazur
- Wiceprezes ds. finansowych – Stanisława Olszewska
- Członek Zarządu – Alina Jastrzębska.
Niestety 14 grudnia z przyczyn osobistych zrezygnowała z pracy w Zarządzie Pani
Stanisława Olszewska. Decyzję musieliśmy uszanować i z żalem przyjąć. Chcemy w
tym miejscu serdecznie podziękować Koleżance Ewie za 17 lat wspaniałej,
bezinteresownej, społecznej pracy na rzecz niewidomych i niedowidzących
mieszkańców powiatu grodziskiego. Osiemnastego grudnia na funkcję wiceprezesa
ds. finansowych powołaliśmy Panią Alinę Jastrzębską, a jednocześnie podjęliśmy
decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu o dwóch nowych członków. W okresie
sprawozdawczym odbyło się aż 17 posiedzeń Zarządu. Podjęliśmy 26 uchwał i 58
postanowień. Na koniec 2019 roku zrzeszaliśmy 93 członków, a na koniec 2020 było
nas 90 osób. Wstąpiła jedna osoba, a zmarło 4.
W dalszym ciągu korzystamy z usług biura księgowego „Indeks” Katarzyny
Szymańskiej i z konta bankowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie.
W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy 3 projekty, jednakże z powodu
ograniczeń epidemicznych musieliśmy występować z aneksami do umów i
wcześniejszych porozumień w celu dokonania koniecznych zmian:
1. Integracja społeczna osób niewidomych i niedowidzących - ,,Razem lepiej”,
dofinansowana przez gminę Grodzisk kwotą
45 000 zł. W ramach zadania od 1 lutego do 31 grudnia 2020r. zorganizowaliśmy
pięć spotkań edukacyjno-integracyjnych w tym trzy w dwóch turach i jedno
spotkanie okolicznościowe – Dzień Kobiet, sześciodniową wycieczkę po ziemi
szczecińskiej i jednodniową do Lichenia, zakupiliśmy artykuły spożywcze na 60
paczek świątecznych, i przeprowadziliśmy konkurs szaradziarski. Nie udało się
zrealizować wszystkich zamierzeń, a nie wykorzystaną dotację w kwocie 5143,59 zł
zwróciliśmy do gminy.
2. Organizacja imprez integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących,
dofinansowana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego kwotą 4 500 zł.
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W ramach tego zadania zakupiliśmy artykuły spożywcze na upominki dla pań z okazji
Dnia Kobiet, sfinansowaliśmy usługę gastronomiczną pikniku integracyjnego w
Soczewce, a także zakupiliśmy artykuły spożywcze na 14 paczek świątecznych.
3. Spotkanie integracyjne dofinansowane przez gminę Jaktorów kwotą 2 000 zł.
Również tę kwotę przeznaczyliśmy na zakup artykułów spożywczych, z których
sporządziliśmy 16 paczek świątecznych. I w ten sposób, po raz pierwszy wszyscy
członkowie Stowarzyszenia otrzymali paczki w kwocie 120 zł – każda.
W zadaniach 2 i 3 faktury były wystawiane na Darczyńcę, a więc nie mogły być ujęte
w sprawozdaniu finansowym. Łączna kwota dotacji wyniosła w zaokrągleniu 46350
zł. Każde powyższe zadanie, oprócz paczek świątecznych, wymagało tzw. wkładu
własnego, czyli wpłat uczestników, lub środków finansowych Stowarzyszenia. Jak
widać z powyższego wykazu, działalność Stowarzyszenia oparta jest na
dofinansowaniach lokalnych samorządów. Pragniemy w tym miejscu złożyć
serdeczne słowa podziękowania: Burmistrzowi Grodziska – Panu Grzegorzowi
Benedykcińskiemu, grodziskiemu Staroście – Panu Markowi Wierzbickiemu, Wójtowi
Gminy Jaktorów – Panu Maciejowi Śliwerskiemu.
Korzystaliśmy również z innych form wsparcia i darowizn:
- Spółdzielnia Spożywców „Społem” Na Dzień Dziecka przekazała talony
pieniężne na kwotę 100 zł.
- Firma „Andrea” Pana Olizarowicza przekazała wyroby pończosznicze na
Dzień Kobiet.
- Niebagatelnym wsparciem były darowizny pieniężne, w tym jeden procent i
nawiązki sądowe, łączna kwota 4854,53 zł, pozwoliła nam na dofinansowanie
różnych przedsięwzięć. Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy.
Między innymi zakupiliśmy nowe wyposażenie biura tj. dwa biurka, regał, cztery
krzesła, krzesło biurowe, dwie metalowe kasety na gotówkę, program komputerowy
Abby Finerader, słuchawki komputerowe i bezdotykowy termometr do mierzenia
temperatury ciała. Stare meble i pozostały sprzęt nieodpłatnie przekazaliśmy
Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych „Malwa plus”. Sprzęt był
własnością Polskiego Związku Niewidomych, lecz Zarząd Okręgu Mazowieckiego nie
był nim zainteresowany, a jednocześnie twierdził, że go sobie przywłaszczyliśmy.
Od Urzędu Miasta Grodziska otrzymaliśmy nowy 17 calowy laptop firmy Lenovo.
Ponadto w omawianym okresie odbyły się trzy spotkania klubu filmowego z
audiodeskrypcją, który przyjął nazwę „Słowem widziane”, a także chętne osoby
uczestniczyły w koncercie fortepianowym w ciemności, organizowanym przez
grodziską Mediatekę i w warsztatach z tkania przeprowadzonych w siedzibie
Stowarzyszenia przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.
Na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 wystąpiliśmy z dwoma
wnioskami i obydwa zostały zaakceptowane pozytywnie:
1. Trzymiesięczne zwolnienie z odprowadzania składek ZUS – kwota 2350 zł,
2. Mikro Pożyczka na wsparcie działalności organizacji pozarządowych, już umorzona –
kwota 5000 zł. Pozwoliło to na bardzo dobry stan finansów Stowarzyszenia na

koniec 2020 roku i obecnie z tego korzystamy.
2

Z chwilą ogłoszenia programu rządowego „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” czyniliśmy daleko idące starania, aby program został wdrożony
przez nasz samorząd powiatowy i jak Państwo wiecie już drugi rok program działa. .
Korzysta z niego ponad 20 naszych członków i bardzo chwali sobie taką formę
pomocy. W odpowiedzi na ogłoszenie starosty grodziskiego Pana Marka
Wierzbickiego o naborze na członków Powiatowej rady społecznej ds. osób
niepełnosprawnych, Zgłosiliśmy kandydaturę Kolegi Wojciecha Zielińskiego. Nasz
kandydat został zaakceptowany, a na pierwszym posiedzeniu Rady został wybrany
przewodniczącym, gratulujemy!
Dwukrotnie występowaliśmy do Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział
Gospodarczy z wnioskami o przyznanie Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku
Publicznego, lecz z przyczyn formalnych obydwa wnioski zostały oddalone.
Współpracowaliśmy z innymi Stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych i
wspieraliśmy się wzajemną pomocą. Szczególnie bliskie kontakty utrzymujemy ze
Stowarzyszeniem z Kozienic i z Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych
„Malwa plus”. Stowarzyszenie to realizuje projekty dofinansowane ze środków
unijnych i dziewięciu naszych członków korzysta z tych działań.
Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia układała się dobrze, lecz w pełni
była oparta na zapisach statutowych. W okresie ubiegłorocznej pandemii i
zamknięcia obiektów kultury otrzymaliśmy duże wsparcie od Pana Wojciecha
Zielińskiego – dyrektora firmy „Zielinet”. Pomoc ta polegała na bezpłatnym
użyczeniu Sali telekonferencyjnej, niezbędnej do przeprowadzania zdalnych
posiedzeń Zarządu, 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. W dalszym ciągu działa
biblioteka książki mówionej i wszyscy zainteresowani mogli korzystać z bogatego
księgozbioru audio.
W celu lepszej komunikacji z członkami i innymi zainteresowanymi osobami, dalej
prowadzimy stronę internetową: www.stowarzyszenie04-o.pl, a także stronę na
portalu społecznościowym Facebook pod adresem stowarzyszenie 04-o.
Zamieszczamy tam między innymi zdjęcia i krótkie opisy z odbytych imprez i
wydarzeń. Kolejnym kanałem informacyjnym są wiadomości SMS. Tą drogą
przypominamy o zbliżających się wydarzeniach w działalności Stowarzyszenia, lub
przekazujemy inne, ważne informacje, a do członków, którzy nie mogą odczytać
wiadomości tekstowych informacje przekazujemy poprzez bezpośrednie rozmowy
telefoniczne.
Siedziba nasza i wszystkie wydarzenia stacjonarne odbywają się w obiekcie
Gminnego Ośrodka Kultury, dlatego bardzo ważne są relacje z dyrekcją i z
pracownikami ośrodka, a te układają się bardzo pozytywnie. Spotykamy się z
wielką życzliwością, zarówno od kadry kierowniczej, jak i od pracowników.
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Jak już wspominaliśmy pandemia koronawirusa nie pozwoliła nam na
wykonanie wszystkich zaplanowanych działań, a tym samym na zrealizowanie
założonego budżetu
planowane dochody w 2020r. wynosiły 100356,08 zł, a zrealizowane:89383,47 zł.
Planowaliśmy wydatki w kwocie 100356,08 zł, wykonane: 82727,56 zł.
Koszty ogólnego zarządu - planowane: 32 344,08 zł, Wykonane 24 902,02 zł.
Nadwyżka z działalności w 2020 roku wyniosła6 655,91 zł.
Rok temu Walne Zebranie zatwierdziło Program działania Stowarzyszenia 04-O.
Co się nie udało zrealizować?
1. czterech spotkań edukacyjno-integracyjnych, oraz spotkań z okazji Białej laski,
Dnia Seniora i spotkania wigilijnego,
2. wycieczki do łodzi,
3. konkursu czytelniczego,
4. wyjazdu na spektakl teatralny.
Podsumowując, mimo wszystkich problemów, końcowy wynik finansowy naszej
pracy jest bardzo pomyślny. Możemy ze spokojem patrzeć na dalszą działalność
Stowarzyszenia które zostało założone trzy lata temu celu zrzeszania osób z
dysfunkcją wzroku.
Podpisy członków Zarządu
1. Jerzy Orzeł – prezes

……………………………………

2. Andrzej Mazur – wiceprezes

………………………………..

3. Alina Jastrzębska – wiceprezes ……………………………………
4. Stanisława Dziełak – członek

……………………………………..

5. Halina Waszczyk – członek

………………………………………
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