
 Siedlce dn. 9.02.2011r.

                                              Sprawozdanie merytoryczne za 2010r.

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ z siedzibą
08-110 Siedlce ul. Reymonta 2a zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
14.07.2003r pod nr 0000166541
REGON  712546216           NIP 821-23-27-951
Od 29.04.2005r jest organizacją pożytku publicznego.
Skład Zarządu:
-Prezes-Małgorzata Bakiera-zam.08-110 Siedlce ul. Reymonta 2a
-Wiceprezes-Irena Wyszyńska-zam.08-110 Siedlce ul.Warszawska 129/32 
-Skarbnik-Teresa Urbanek-zam.08-110 Siedlce ul.Hozera2/23
-Sekretarz-Elżbieta Sosnowska-zam.08-110 Siedlce ul.Jagiełły 17/26
-Członek-Bożena Zwolińska-zam.08-110 Siedlce ul.Saperów 1
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący –Kazimierz Seliga
Sekretarz-Helena Grochowska
Członek-Bogdan Kasprzak

Celem stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
- prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Stowarzyszenie realizuje je przez dążenie do zapewnienia osobom z upośledzeniem
umysłowym(bez względu na stopień upośledzenia); zaspokajania ich potrzeb w zakresie:
rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, opieki, udziału w sporcie ,turystyce 
i rekreacji w integracji ze środowiskiem lokalnym.
W 2010r podejmowało następujące działania:
- 19 stycznia 7  integracyjny Bal Karnawałowy w Zespole Szkół nr 2w Siedlcach przy 
ul. Dreszera 3  dla ok.150 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, rodzicami, terapeutami.
Uczestnikami balu byli zaproszeni podopieczni Warsztatów Terapii Zaj ęciowej z Białej
Podlaskiej,Skórca i Siedlec,Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Siedlec,
Środowiskowych Domów Samopomocy  z Mińska Mazowieckiego , Sokołowa Podlaskiego i 
Siedlec. Zintegrował on  środowiska osób niepełnosprawnych i zaowocował wymianą doświadczeń
i deklaracjami o dalszej współpracy.
- 31 maja- 1czerwca  udział i promocja stowarzyszenia w ramach XI Dni Integracji ,   w Targach
Aktywizacji  Zawodowej Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Wojewódzki Urząd
Pracy Filia w Siedlcach i Centrum Kształcenia i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
-26 czerwca-3 lipca  Pener artystyczny  dla osób niepełnosprawnych „Mazury-2010”,
w którym uczestniczyły 34 osoby, dofinansowany z budżetu  Masta Siedlce.
Zajęcia plastyczne połączono z fotograficznymi. Z miejsca  zakwaterowania  w Ośrodku
Wczasowym Piecki k/Mrągowa organizowano wyjazdy do okolicznych muzeów:Kadzidłów,
 Owczarnia, Bartlew. Podopieczni zwiedzili Sanktuarium w Świętej Lipce, zamek w Reszlu.
Płynęli statkiem po Jez. Śniardwy,Promem Bełdany, byli też na basenie w Hotelu Gołębiewski.
Plener uaktywnił osoby niepełnosprawne intelektualnie , pobudzając ich wyobraźnię do pracy
twórczej i czynnego wypoczynku. Wykonano ok 60 prac.



6-9 września-Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Suwalszczyzna-Druskienniki-Wilno-Troki,
 współfinansowana w części ze środków PFRON. Wzięły w niej udział 32 osoby. Program
obejmował rejs statkiem szlakiem papieskim Augustów – Studzieniczna , zwiedzanie Wilna-  
 kościołów, muzeów, Ostrej Bramy, Cmentarza na Rossie, zamku w Trokach, a także pobyt w
Agua-Parku w Druskiennikach. Niepełnosprawni Intelektualnie poszerzyli swoją wiedzę, rozwinęli
 wrażliwość i uaktywnili si ę ruchowo. Poznali miejsca kultu, historię, tradycje, zwyczaje i kuchnię
naszych sąsiadów.
 -27 października kilkunastu członków  stowarzyszenia i ich podopiecznych wzięło udział 
w szkoleniu i wystawie ”Przez twórczość do zdrowia” z okazji Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego, zorganizowanych przez  Środowiskowy dom Samopomocy  przy MOPR w Siedlcach
i Oddział Psychiatryczny SPZOZ Siedlce.
  Ponadto członkowie Zarządu stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach integracyjno-
konsultacyjno- szkoleniowych z przedstawicielami: Departamentu Pożytku Publicznego w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Mazowieckiego,Urzędu Marszałkowskiego,
Urzędu Miasta Siedlce.
   
Stowarzyszenie w 2010r uzyskało przychody z działalności statutowej w wysokości 44599,63  zł.
Składki członkowskie    1350,00 zł.
Darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych              16671,73 zł.
Inne darowizny wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców   16077,90 zł.
Dotacje-Urząd Miasta Siedlce   10500,00 zł.
Dotacje te zostały spożytkowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
Uzyskano też przychody finansowe-odsetki od lokaty i bieżącego rachunku bankowego-

    2708,58 zł.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty ogółem  w kwocie      42650,00 zł.
w tym : na realizację celów statutowych   40694,76 zł.  
             na koszty administracyjne                                                                                        1955,24 zł.
Na koniec roku obrotowego uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie      4658,21 zł.
 Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2010r. żadnych osób.
 Członkowie stowarzyszenia za swoją pracę  nie pobierają  wynagrodzeń.
 Nie udzielało też żadnych pożyczek pieniężnych.
Stowarzyszenie posiada bieżący rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach .
Na dzień 31.12.2010r. posiadało  aktywa obrotowe w kwocie 76136,34 zł.
w tym: rachunek bieżący                                                             10655,34  zł
  lokata (gromadzenie środków na budowę domu dla podopiecznych  65000.00zł.
  kasa                                                                                                                481,00zł.
 Darowizny otrzymywane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  w znacznym stopniu
gromadzone są na lokacie.
W bilansie  wykazano też  krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe w kwocie 318,00zł
jest to prenumerata „Poradnika organizacji non profit” na 2011r.i rozliczenia międzyokresowe
przychodów 1500zł.(darowizna na plener Tatry-2011r.
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. 
Za każdy rok obrotowy składa sprawozdanie merytoryczne do Urzędu Miasta Siedlce oraz roczną
deklarację podatkową, podatku dochodowego od osób  prawnych CIT-8 wraz z załącznikami w
Urzędzie Skarbowym w Siedlcach.     Kontrolę pełną dokumentacji i stanu finansów
przeprowadziła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. W  jej wyniku nie wniesiono żadnych uwag i
zaleceń.


