
Sprawozdanie 
z działalności Stowarzyszenia 04-0 z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim za 2021r.

Zarząd Stowarzyszenia 04-0 przedstawia sprawozdanie z działalności za 2021 rok.

Szanowni Państwo, 
To już czwarty rok działalności naszego Stowarzyszenia. Był to czas problemów 
związanych z epidemią koronawirusa i miało wpływ na naszą działalność. Pomimo 
to, dla kondycji finansowej naszej Organizacji był to kolejny, dobry rok.
Po uzupełnieniu składu Zarządu 28 stycznia pracowaliśmy w następującym składzie:

- Prezes Stowarzyszenia - Jerzy Orzeł
- Wiceprezes ds. organizacyjnych - Andrzej Mazur
- Wiceprezes ds. finansowych - Alina Jastrzębska
- Członek Zarządu - Stanisława Dziełak
- Członek Zarządu - Halina Waszczyk.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu. Podjęliśmy 30 uchwał i 
26 postanowień. Na koniec 2020 roku zrzeszaliśmy 90 członków i taka sama liczba 
była na koniec 2021 roku. Wstąpiły dwie osoby ale również dwie zmarły.
W dalszym ciągu korzystamy z usług biura księgowego „Indeks" Katarzyny 
Szymańskiej i z konta bankowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, 
oddział Grodzisk Mazowiecki.
W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy cztery projekty:

1. Integracja społeczna osób niewidomych i niedowidzących - „Razem lepiej 
2021", dofinansowana przez gminę Grodzisk kwotą 45 000 zł. W ramach 
zadania od 1 marca do 31 grudnia 2021r. zorganizowaliśmy sześć spotkań 
edukacyjno-integracyjnych i dwa spotkania okolicznościowe - Dzień Kobiet i 
Dzień Białej Laski, dwa sześciodniowe wyjazdy rekreacyjno-turystyczne z 
bazami noclegowo-wyżywieniowymi w Sielpi i w Sobieszewie,, zakupiliśmy 
artykuły spożywcze na 67 paczek świątecznych, a także przeprowadziliśmy 
dwa konkursy: czytelniczy i szaradziarski z nagrodami i wyróżnieniami 
pieniężnymi. Spotkania okazjonalne odbyły się w Sali kina i zawierały części 
artystyczne, w których wystąpili: Pani Ewa Domańska i Pan Jacek 
Brzeszczyński. Tym razem zrealizowaliśmy wszystkie zamierzenia i 
wykorzystaliśmy całą dotację.

2. Organizacja imprez integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących, 
dofinansowana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego kwotą 4 500 zł.
W ramach tego zadania zakupiliśmy część artykułów spożywczych na 
upominki dla pań z okazji Dnia Kobiet, sfinansowaliśmy usługę gastronomiczną 
pikniku integracyjnego w Soczewce, a także zakupiliśmy artykuły spożywcze 
na 23 paczki świąteczne.
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3. Środki PFRON na sport kulturę rekreację i turystykę, zadanie pt. „Warto być 
razem 2021", kwota 20 205,63 zł, została przeznaczona na dofinansowanie 
sześciodniowego wyjazdu rekreacyjno-turystycznego z bazą noclegowo- 
wyżywieniową w Sielpi.

4. Dofinansowanie przez Gminę Milanówek, zadanie pt. „Kultura zapobiega 
wykluczeniu", kwotę 4000 zł, przeznaczyliśmy na dofinansowanie spektaklu 
muzycznego „Sto lat polskiej piosenki", wystawianego przez Teatr Buffo. 

Dzięki otrzymanym dotacjom opłaty od uczestników imprez wyjazdowych były 
symboliczne. Drugi rok z rzędu wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali paczki 
świąteczne w kwocie 120 zł - każda. W zadaniu 2 faktury były wystawiane na 
Darczyńcę, a więc nie mogły być ujęte w sprawozdaniu finansowym. Łączna kwota 
dotacji wyniosła w zaokrągleniu 73705 zł. Każde powyższe zadanie wymagało tzw. 
wkładu własnego, czyli środków finansowych Stowarzyszenia.
Jak widać z powyższego wykazu, nasza działalność oparta jest na dofinansowaniach 
lokalnych samorządów. Składamy serdeczne słowa podziękowania: Burmistrzowi 
Grodziska - Panu Grzegorzowi Benedykcińskiemu, grodziskiemu Staroście - Panu 
Markowi Wierzbickiemu, Burmistrzowi Milanówka Panu Piotrowi Remiszewskiemu. 
Bardzo ważnym wsparciem były darowizny pieniężne, ponieważ pozwoliły na 
dofinansowanie różnych przedsięwzięć, a także dawały nam poczucie Państwa 
zaufania. Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy. Dziękujemy również Pani 
Dorocie Marszałek za trud i wydajną pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych. 
W dalszym ciągu działa i rozwija się klub filmowy „Słowem widziane", pod 
przewodnictwem Pana Wojciecha Zielińskiego. Głównym wydarzeniem była 
projekcja opery „Zemsta nietoperza", realizowana w ramach projektu „opera za 
rogiem", która zgromadziła kilkadziesiąt widzów. Gośćmi byli: wiceprezes 
Stowarzyszenia Defacto Pan Jerzy Myszak i Pan Rafał Domagała z Teatru Wielkiego w 
Łodzi.
Na co dzień współpracowaliśmy z grodziskim PCPER-em w ramach programów 
pomocowych dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez tę instytucję. Między 
innymi program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", z którego korzysta 
ponad dwudziestu naszych członków i bardzo chwali sobie taką formę pomocy. 
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 korzystało z tych działań.
Siedziba nasza i wszystkie wydarzenia stacjonarne odbywają się w obiekcie 
Gminnego Ośrodka Kultury, dlatego 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. Oprócz rehabilitacji 
społecznej, którą zapewniamy osobom niewidomym i niedowidzącym, udzielamy 
porad i informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach, możliwościach 
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uzyskania dofinansowań i pomocy rehabilitacyjnej, zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny i pomocniczy i wydatnie pomagamy w zakupie tego sprzętu. W 
dalszym ciągu działa biblioteka książki mówionej i wszyscy zainteresowani mogą 
korzystać z bogatego księgozbioru audio.
W celu lepszej komunikacji z członkami i innymi zainteresowanymi osobami, dalej 
prowadzimy stronę internetową: w w w .stówa rzysze n i e04-o. p I, 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. Najbardziej dostępnym kanałem informacyjnym są wiadomości SMS i tą 
drogą przypominamy o zbliżających się wydarzeniach w działalności Stowarzyszenia, 
lub przekazujemy inne, ważne informacje. Do członków, którzy nie mogą odczytać 
wiadomości tekstowych informacje przekazujemy poprzez bezpośrednie rozmowy 
telefoniczne.
Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia układała się dobrze i w pełni była 
oparta na zapisach statutowych.

Na zakończenie trochę liczb związanych z planowanym i wykonanym budżetem: 
planowany przychód w 2021r. wynosił 125844,00 PLN., a zrealizowany: 114206PLN. 
Wpływy w zaokrągleniu 108553PLN. plus środki z 2020 roku 5 932, PLN. razem: 
114206PLN.
Koszty ogólnego zarządu - 
planowane: 39244,00 PLN., 
a zrealizowane: 30694 PLN.
Na ostatni Walnym Zebraniu zatwierdziliśmy Budżet i Program działania 
Stowarzyszenia na 2021 rok i biorąc powyższe pod uwagę, naszym zdaniem projekty 
te w pełni zostały zrealizowane.
Podsumowując, mimo problemów końcowy wynik finansowy naszej pracy jest 
pomyślny i możemy ze spokojem patrzeć na przyszłą działalność Stowarzyszenia.

Podpisy członków Zarządu

1. Jerzy Orzeł-prezes

2. Andrzej Mazur - wiceprezes

3. Alina Jastrzębska - wiceprezes

4. Stanisława Dziełak - członek

5. Halina Waszczyk - członek

3


