Kraków, 31.12.2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne
za okres: 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
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Nazwa, siedziba i adres, KRS, REGON, NIP, dane członków
Zarządu, cele statutowe.

Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie .
Siedziba i adres: Kraków, ul. Hieronima Wietora 7.
KRS: 0000339426
REGON: 121090200
NIP: 6762412721
Status OPP: tak
Zarząd Stowarzyszenia od 02.2018 r.:
- Prezes: Kinga Grochal
- Wiceprezes: Barbara Zawłodzka
- Skarbnik: Małgorzata Patyna
- Sekretarz: Joanna Hanusz
Cele statutowe:
Inicjowanie i realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami.
Prowadzenie wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, rewalidacyjnej,
profilaktycznej oraz podnoszenie jakości i poziomu kształcenia osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
Wspieranie działań statutowych SOSW nr 4 w Krakowie.
Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełnego
funkcjonowania we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej,
sportowej, rekreacyjnej itp.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego
niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji
opiekuńczo – wychowawczej, a także socjalnej.
Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i
młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom.
Współpracowanie z organizacjami centralnymi i samorządowymi, organami
administracji rządowej, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi,

·
·

zakładami pracy, organizacjami społecznymi - działającymi na terenie kraju i
poza jego granicami – na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej.
Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną,
działanie na rzecz integracji społecznej.

II.

Działalność Stowarzyszenia w okresie: 01 stycznia 2019 r. - 31
grudnia 2019 r.

A. Pozyskiwanie środków finansowych oraz darowizn rzeczowych na
realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

1) Zbiórki :
a) Zbiórki publiczne:
- zakończono zbiórkę publiczną „Terapia marzeń II”:-2018/ 5257/OR:
(wpływy 2985,68 zł)
- rozpoczęto zbiórkę publiczną “Radość życia” – 2019/2763/OR:wpływy 6229,99 zł

b) Zbiórka zakrętek
Kontynuowano zbiórkę zakrętek plastikowych: wpływy 6370 zł.
2) Darowizny:
a) od Rodziców uczniów SOSW nr 4 w Krakowie z przeznaczeniem na:
- hipoterapię: wpływy 1867,50 zł
- wycieczki: wpływy 630 zł
- zajęcia w Parku wodnym: wpływy 415 zł
b) od osób fizycznych na cele statutowe; wpływy 1000 zł, wydatki 1000 zł na doposażenie
sal i działalność statutową
c) od osób fizycznych na działalność Filii: wpływy 200 zł
d) zbiórki urodzinowe na portalu społecznościowym Facebook: wpływy: 454, 41 zł

3)

Składki członkowskie : 980 zł zł

4)

1% : 13921,30 zł

B. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.

1)

Wspieranie działalności SOSW nr 4 w Krakowie
a) Terapia

·
·
·
·
·
·
·

dofinansowanie zajęć hipoterapii na kwotę: 9099,27 zł
dofinansowanie zajęć z arteterapii: 437, 08 zł
dofinansowanie muzykoterapii: 638,65 zł
dofinansowanie choreoterapii: 267, 92 zł
dofinansowanie teatroterapii: 899,35 zł
dofinansowanie biblioterapii: 83,93
dofinansowanie zajęć sportowych: 4179 zł
dofinansowanie działań z hortiterapii: 5685,90 zł

b)

Doposażenie
-

c)

dofinansowanie sal lekcyjnych, pracowni, sali SI: 5733,58 zł
doposażenie internatu: 1805,83 zł

Wyjazdy
· - dofinansowanie wycieczki uczniów SOSW Nr 4 do Wrocławia (2-3. 10.19)
· - d
 ofinansowanie wyjazdu uczniów SOSW Nr 4 do Tomaszowa Mazowieckiego
(spływ kajakowy: 7-9.06.19)
· - dofinansowanie wyjazdu uczniów SOSW Nr 4 do Goczałkowic Zdroju i Ustronia 24-25.04.19
na łączna kwotę 6257,96 zł


d)

Wsparcie finansowe imprez szkolnych
-

dofinansowanie Dnia Edukacji Narodowej
imprezy plenerowej w Internacie
Wigilii w internacie
Wesołe Dni Szkoły
na łączna kwotę 2000 zł

e) Szkolenia kadry pedagogicznej SOSW nr 4 w Krakowie:
-

kurs “Erasmus “ na kwotę 367,77zł

2)
●

●

●

●

Realizacja projektów na rzecz osób niepełnosprawnych:
Realizujemy projekt „Pegaz” dofinansowany przez TVP “Reklama Dzieciom”, w
ramach którego organizowane są zajęcia hipoterapii w Ośrodku Rekreacji
i
Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie dla 30 niepełnosprawnych intelektualnie
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Krakowie
(kontynuacja).
Zakończono zbiórkę publiczną „Terapia marzeń 2”– 2018/ 5267/OR :30.11.2018 –
30.05.2019, mającą na celu dofinansowanie różnorodnych form terapii dzieci
i młodzieży z SOSW nr 4 w Krakowie.
Rozpoczęto zbiórkę publiczną “ Radość życia”– 2019/2763/OR: 3.06.201930.05.2020,mającą na celu dofinansowanie różnorodnych form terapii uczniów
i uczestników zajęć z SOSW nr 4 w Krakowie.
·Współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz naszego stowarzyszenia
KOCHA - Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu – 17.06.2019 ( dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu rodziny uczennicy Katarzyny Brzazgoń).

3)
●
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●
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 spółpraca z firmami i instytucjami:
W
Firma Sabre Holdings
Cukiernia „Wadowice” HMH Hardek Mąka Hardek sp.j
Oddziały ZUS w Krakowie
Firma Greek Trade sp.z.o.o.
Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie
Firma Aon
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Firma Aptiv
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 22 w Krakowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie
Serve the City Polska

4)

 oszerzanie grona członków Stowarzyszenia:
P
-------------------

5)
●
●

firma „Zielona Terapia”

Promocja i organizacja wolontariatu:
uczniowie krakowskich szkół podstawowych i liceów
działania na portalach społecznościowych Facebook, 1proc.org,

●

Serve the City Polska

6) Koszty organizacyjne:
● artykuły papiernicze, druki, znaczki
● opłaty bankowe
● urząd skarbowy podatek dochodowy o umowę o dzieło
● umowa o dzieło
● zakup długopisów z nadrukiem reklamowym
III.

Pozostałe dane.

1. Zarząd pełni swoje funkcje społecznie.
2. Stowarzyszenie podpisało umowę o dzieło z panem Łukaszem Babulskim o
przygotowanie sporządzanie informacji PIT-11 wraz z deklaracją roczną PIT- 4R – o
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 roku oraz przygotowanie dokumentacji
finansowej Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie nie udzieliło w w okresie: 01 stycznia 2019 r.- 31 grudnia 2019 r.
pożyczek.
4. Stowarzyszenie nie posiada obligacji, akcji, nie nabyło nieruchomości.
5. Stowarzyszenie nabyło środki trwałe:
● urządzenia do zajęć z przysposobienia do pracy: maszyna do szycia
● zestaw “mobilny ogródek terapeutyczno - sensoryczny” - 2 zestawy rabat
podwyższonych z kratkami do pnączy oraz kuchnia błotna
● aparat fotograficzny
● stroje do choreoterapii
● stroje do teatroterapii
● kamizelki obciążeniowe
● zjeżdżalnia rolkowa
● książki do biblioterapii
Wyżej wymienione środki trwałe zostały opisane zgodnie z systemem oznaczeń majątku
Stowarzyszenia i zostaną przekazane SOSW nr w Krakowie.

IV.

Działalność zlecona.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
V.

Rozliczenia podatkowe.

Stowarzyszenie składa roczne sprawozdanie podatkowe CIT-8.
VI. 

Kontrole.

W okresie: 01 stycznia 2019 r.- 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie nie było kontrolowane.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes:
Wiceprezes:
Skarbnik:
Sekretarz:

