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          Grębów 29.03.2013 r. 

Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia 

Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.”                         

w Grębowie  

za rok 2012 

 
I. Informacje na temat Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego 

Rodziny „S.O.S.” w Grębowie  

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.” w Grębowie 

Grębów 881 

39-410 Grębów 

Terenem działania jest obszar całego kraju, w szczególności województwa podkarpackie                    

i świętokrzyskie,  a siedzibą władz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie. 

Stowarzyszenie działa przy w/w Ośrodku. 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.04.2008 r. 

Numer KRS: 303263 

REGON: 180382192 

NIP:8672184536 

Data rozpoczęcia działalności:09.04.2008 r. 

 

Dane osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia: 

1. Prezes Zarządu – Anna Drozd 

2. Wiceprezes Zarządu – Irena Beata Zając 

3. Skarbnik – Lucyna Wielgosz 

4. Członek Zarządu- Joanna Dul 

5. Członek Zarządu – Jolanta Furman 

 

Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej: 

Celami przyjętymi przez Stowarzyszenie do realizacji są: 

 

1.Wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom i opiekunom. 

 

2. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki, i pracy na  

          rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju  

 

3. Organizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i nauczycieli. 

 

4. Współpraca z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, współpraca  

          z podobnymi organizacjami w Polsce i za granicą. 

 

5.  Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, oraz    tworzenie  

optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży będących wychowankami  Specjalnego 

Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Grębowie 
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6. Współpraca z ośrodkami, instytucjami, specjalistami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

świadczącymi różne formy terapii i rehabilitacji. 

 

7.  Stworzenie, wyposażenie i prowadzenie ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju   

     dziecka 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez: 

-  organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć zaspokajających różne potrzeby naszych 

podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, 

wspierających, oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy,  

-  organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku wakacyjnego mającego w 

swoim programie między innymi zajęcia rehabilitacyjne, rozwijające zdolności i procesy 

pamięci,  

-  udzielanie rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi pomocy w 

wypełnianiu zadań opiekuńczych i wychowawczych,  

- współdziałanie z administracją państwowa i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, 

wyznaniowymi, prywatnymi i środkami masowego przekazu w celu propagowania i realizacji 

celów stowarzyszenia,  

- zorganizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju 

- pomoc w doposażeniu gabinetów specjalistycznych w pomoce dydaktyczne, terapeutyczne,      

rehabilitacyjne 

-  pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i remont  SOSW w Grębowie,    utworzenie 

gabinetów  specjalistycznych m.in. gabinetu do terapii SI, sali doświadczania świata, diagnozy i 

terapii małego dziecka, gabinetu rehabilitacyjnego i innych. 

-  Współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele. 

-  Organizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju  

 

-   Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców zaniepokojonych rozwojem    dziecka – 

ocena psychopedagogiczna rozwoju dziecka, konsultacja z innymi specjalistami, zorganizowanie 

odpowiednich form pomocy dziecku i jego rodzinie 

 

-  Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci autystycznych –   

kompleksowa diagnoza funkcjonowania dziecka, pośredniczenie w kontaktach ze    

specjalistycznymi placówkami, opracowywanie i pomoc w realizacji indywidualnych programów 

 

- Organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców (warsztatowych, socjoterapeutycznych) 
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-  Tworzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami i rodzajem 

niepełnosprawności 

 

-  Organizowanie zajęć grupowych dla dzieci 

 

Działania podjęte od  01 01.2012 roku do 31.12.2012 roku: 

 

 Realizacja zadania publicznego „Konkurs Poezji i Piosenki Ekologicznej” współfinansowanego 

z Powiatu Tarnobrzeskiego- dotacja w kwocie 3837,82zł, wkład własny pieniężny w kwocie 

234,94 zł, niepieniężny- 47 h pracy wolontariuszy (Joanna Dul, Lucyna Wielgosz, Elżbieta 

Stachura Strzala, Małgorzata Kmuk, Monika Szwed , Anna Drozd) 

Zbiórki publiczne 

Bal charytatywny  

Współorganizacja Spotkania z Kuchnią, Spotkania z Wikliną, Spotkania ze Sztuką 

Organizacja wycieczki do Bałtowa 

Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów na zajęcia 

Zakup drukarki 

 

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

IV. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

 

- Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011 

- Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2011 

 

V. Przychody Stowarzyszenia 

 
- wynik finansowy za 2011- 529,99 

-składki członkowskie na rok 2012 - 600zł 

-dotacja z Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację zadania „Konkurs Poezji i Piosenki 

Ekologicznej”-3837,82zł 

- darowizny- 3800,00zł 

- zbiórki publiczne- 2695,00zł 

Łącznie- 11462,81 
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VI. Poniesione koszty 

 
- koszty realizacji zadań statutowych- 10459,89zł 

-koszty administracyjne- 235,00 zł w tym: 

usługi bankowe 41,00 zł 

opłaty- 194,00 (krs, opłata skarbowa) 

 

VII. Wynagrodzenia pracowników 

Stowarzyszenie nie zatrudniło osób do prowadzenia działań statutowych. 

 

VIII. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 

W  roku 2012 stowarzyszenie wykonywało zadanie „Konkurs Poezji i Piosenki Ekologicznej” 

współfinansowane z Powiatu Tarnobrzeskiego 

 

IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, deklaracja CIT 

składana jest raz do roku. 

 

 

 

 

                             Prezes – 

                                                                                    Wiceprezes – 

                                                                                    Skarbnik –. 

                                                                                    Członek zarządu – 

                                         Członek zarządu- 


