Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 r.
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem" powstało
8 kwietnia 2008 z inicjatywy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych
i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby
zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy
i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Działania te mają na celu towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca
w życiu. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje także z otoczeniem osób niepełnosprawnych, by twórczo
inspirować świat osób pełnosprawnych, tak aby te dwa światy, mogły stać się jednym światem. Stowarzyszenie podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społec znym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym itp. mające na
celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób pełno- i niepełnosprawnych.
Przychody Stowarzyszenia stanowiły:





składki członkowskie
3532,00
1% podatku (OPP)
90829,37
darowizny (w tym: od osób fizycznych 6515,70, od osób prawnych 6760,00) 13275,70
dotacje
187845,70
w tym:
- V Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych
4500,00
- projekt: „Przełamać izolację - obudzić potencjał - działać profesjonalnie”
9797,81
- projekt: „100% zabawy bez procentów”
10000,00
- projekt: „Dla nas także świat kultury”
2000,00
- projekt: „Razem dla rozwoju”
3000,00
- projekt: „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować”
133000,00
- projekt: „Szczęśliwa rodzina przez cały rok”
10000,00
- projekt: „Zdrowe plecy mojej mamy”
3864,00
- projekt: „Do pracy przez sztukę”
10183,84
- zbiórki publiczne:
2450,00
- odsetki od środków na r-ku bankowym
901,24
- „zysk” z roku 2009
36610,71
RAZEM
333944,67 zł

Koszty Stowarzyszenia stanowiły:
 koszty realizacji zadań statutowych
 koszty administracyjne
RAZEM

281276,41
4991,83
286268,24 zł

Koszty realizacji zadań statutowych związane są z realizacją projektów i zadań, na które Stowarzyszenie pozyskało
dotacje oraz:
 zimowisko w Białym Dunajcu
 V Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych
 projekt: „Przełamać izolację - obudzić potencjał - działać profesjonalnie”
 projekt: „100% zabawy bez procentów”
 projekt: „Dla nas także świat kultury”
 projekt: „Razem dla rozwoju”
 projekt: „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować”
 projekt: „Szczęśliwa rodzina przez cały rok”

2533,33
5310,09
4611,60
11105,88
2389,10
3200,00
164250,79
11021,22








projekt: „Zdrowe plecy mojej mamy”
projekt: „Do pracy przez sztukę”
współpraca z Fundacją im. Ojca Pio „Nasz dom – dzieciom specjalnej troski”
Dofinansowanie „zielonej szkoły” dla dzieci niepełnosprawnych
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych
Działania ze środków pozyskanych z 1% podatku

36485,50
10183,84
400,00
2325,96
400,00
16125,51

w tym: organizacja działań rehabilitacyjnych dla starszych osób niepełnosprawnych przebywających na stałe w Zakładzie
Opiekuńczo – Leczniczym przy Szpitalu Wojewódzkim nr 3 w Rybniku, zajęcia specjalistyczne i usprawniające dla dzieci
i osób niepełnosprawnych (m.in.: logopedia, Biofeedback), wsparcie żywnościowe względem osób niepełnosprawnych
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizacja Mikołajek dla wychowanków Internatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku, wsparcie materialne rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w ramach
programu „Szlachetna paczka", zakup sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (specjalny
fotelik samochodowy, wózek, okulary itp.), integracyjne warsztaty plastyczne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych o tematyce świątecznej, warsztaty i zajęcia z zakresu arteterapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja
wycieczki do kopalni rud srebrnonośnych w Tarnowskich Górach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych przy zastosowaniu specjalistycznych metod m.in.: NDT- Bobath, Vojta itp., organizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rybniku warsztatów edukacyjnych nt. tradycyjnych form
czerpnia papieru dla 120 uczniów SOSW w Rybniku oraz zaproszonych gości, ufundowanie nagród w IV Konkursie Ekologicznym Szkolnictwa Specjalnego dla uczniów szkół specjalnych z regionu rybnickiego, zakup wózka dla dziecka chorującego na gładkomózgowie)
 dożywianie wychowanków internatu SOSW w Rybniku
2650,00
 dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych
240,00
 pomoc w ramach prowadzonych zbiórek publicznych
8043,59
RAZEM
281276,41 zł

Koszty administracyjne stanowią:













RAZEM

opłaty pocztowe
opłaty za usługi teleinformatyczne
materiały biurowe
organizacja kuligu dla członków stowarzyszenia
delegacje członków stowarzyszenia
płatne ogłoszenia prasowe
organizacja spotkań Klubu Rodzica
polisa ubezpieczeniowa OC m.in. dla członków stowarzyszenia
odpisy sądowe z Krajowego Rejestru Sądowego
odpisy notarialne dokumentacji
składka członkowska w ramach FOPSZ
publikacja nt. zmian w prawie OPP
czasopismo INTEGRACJA

450,70
1638,34
1148,21
262,03
334,32
579,50
98,49
273,00
60,00
51,24
50,00
6,00
40,00
4991,83 zł

W Stowarzyszeniu wystąpiły również tzw. koszty finansowe w kwocie 308,10 zł związane z obsługą rachunków bankowych.
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