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Sprawozdanie merytoryczne z działalności                       

Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci I Młodzieży  

Upośledzonej Umysłowo „Bliżej Siebie”  

za rok 2012 

 
 

Stowarzyszenie Na Rzecz  

Dzieci I Młodzieży  

Upośledzonej Umysłowo  

„Bliżej Siebie” 

 

92-208 Łódź  

ul. Niciarniana 2a 

tel. 0-42  678-93-05 

e-mail: blizej_siebie@vp.pl 

www.blizejsiebie.org 

 

 

Nr KRS: 0000254282 

NIP: 7282611013 

REGON: 100187082 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Upośledzonej Umysłowo „Bliżej 

Siebie” założone zostało przez nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą o różnych 

stopniach niepełnosprawności intelektualnej. Nasze istnienie zostało zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 3 kwietnia 2006 r. W miesiącu lutym 2008 roku 

Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

Liczba członków Stowarzyszenia w 2012 roku: 32 członków. 

 

ZARZĄD: 

PREZES – Anna Sadowska,95-100 Zgierz, ul. Wigury 4 

WICEPREZES – Sylwia Kuśmirek,94-056 Łódź, ul. Babickiego12/179 

SEKRETARZ – Anna Szczepańska, 90-220 Łódź, ul. Kamińskiego 34/4 

SKARBNIK – Agnieszka Organka, 92-735 Łódź, ul. Pomorska 439a 

CZŁONEK ZARZĄDU – Agnieszka Sienkiewicz, 94-411 Łódź, ul. Złotno 159 
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Celem Stowarzyszenia jest: 

1) tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspieranie rozwoju, 

wychowania i edukacji, 

2) wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, 

3) propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób upośledzonych 

umysłowo, rozpowszechnianie idei równych szans osób upośledzonych umysłowo                                            

w społeczeństwie, 

4) pomoc w integracji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w środowisku                                           

i społeczności lokalnej, 

5) podnoszenie umiejętności pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, w tym 

udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, 

6) wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w procesie rehabilitacji dzieci                                

i młodzieży upośledzonej umysłowo, 

7) pomoc w łamaniu barier architektonicznych w celu umożliwienia dzieciom                                

i młodzieży korzystania z edukacji i rehabilitacji, 

8) organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla osób 

upośledzonych umysłowo. 

 

Cele określone w statucie, Stowarzyszenie realizuje przez: 

1) prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, 

2) organizowanie szkoleń i warsztatów dla terapeutów, członków rodzin osób 

upośledzonych umysłowo, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych 

w proces rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, 

3) promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo 

powstałej w procesie ich rehabilitacji (występy artystyczne, kiermasze, wystawy), 

4) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze 

integracyjnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo i ich rodzin przy 

pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i społeczności lokalnej, 

5) organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

upośledzonej umysłowo, 

6) prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania rozwoju dzieci                                     

i młodzieży upośledzonej umysłowo poprzez: 

a) rehabilitację i fizykoterapię, 

b) terapię specjalistyczną: pedagogiczną, logopedyczną, artterapię, 

muzykoterapię, hipo – i dogoterapię, 

c) edukację ekologiczną, 

d) warsztaty przysposabiające do samodzielności w życiu społecznym. 

7) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób upośledzonych 

umysłowo: grup wsparcia, doradztwa, informacji, pośrednictwa, 

8) prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form działalności służących realizacji 

celów stowarzyszenia, 

9) współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także 

placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów Stowarzyszenia, 

10) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej wpływać na 

wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, 
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11) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych,                          

z której dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na te cele, 

12) inną działalność sprzyjającą realizacji programu Stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

W roku 2012  nawiązaliśmy współpracę z wieloma spółkami i firmami, które 

wykazały chęć pomocy uczniom poprzez przekazywanie różnego rodzaju artykułów 

Stowarzyszeniu. Poniżej przedstawiamy naszych sponsorów. 

 Firma  przekazała darowiznę z przeznaczeniem na paczki świąteczne i telewizor. 

 Łódzka Strefa Ekonomiczna przekazała darowiznę. 

 Wydawnictwo z Łodzi przekazało artykuły szkolne i biurowe. 

 Importer zabawek z Niemiec dwukrotnie przekazał Stowarzyszeniu duże ilości 

zabawek, które rozdano dzieciom w formie nagród i wsparcia dla rodzin ubogich. 

 Dystrybutor mebli szklonych przekazał 5 ławek dwuosobowych. 

 Producent olejków eterycznych przekazał artykuły do aromaterapii prowadzonej                            

w zespole rewalidacyjno – wychowawczym. 

 Łódzki Sklep wielobranżowy przekazał 3 dwuosobowe kanapy i naczynia 

kuchenne. 

 Krajowy producent przekazał naklejki ścienne. 

 Przedstawiciel włoskiego producenta artykułów szkolnych przekazały artykuły 

plastyczne.  

 Firma brytyjska przekazała artykuły plastyczne i piśmiennicze. 

 Przedstawiciel niemieckiej marki przekazał artykuły piśmiennicze. 

 

Stowarzyszenie Zatrudniło Panią Sylwię Grzejszczak do prowadzenia zajęć metodą 

Toamtisa. Sprzęt do terapii został użyczony przez ZSS Nr 4 na podstawie umowy – 

użyczenia. 

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu ani innym osobom. Nie 

wypłaca wynagrodzeń za usługi – zlecenia. 

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek pieniężnych. Nie posiada lokat na rachunkach 

bankowych. Nie jest właścicielem akcji w spółkach prawa handlowego. Nie posiada żadnych 

nieruchomości.  

Stowarzyszenie nie podejmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe                      

i samorządowe 

Stowarzyszenie nie ma żadnych obciążeń z tytułu zobowiązań podatkowych. 

 

W ciągu całego roku 2012 Stowarzyszenie podejmowało szereg działań na rzecz 

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4. Angażowało się w organizację i wspierało 

finansowo imprezy i uroczystości szkolne.  

 

Poniżej przedstawiamy opis zrealizowanych działań. 

1. dofinansowanie do zakupu paliwa na przewozy ucznia do szkoły, 

2. sfinansowanie zakupu koszulek z logo Stowarzyszenia, 

3. dofinansowanie Turnieju Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego w piłce siatkowej, 

4. sfinansowanie transportu zabawek z Ołtarzewa k. Warszawy, 
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5. dofinansowanie konkursu poświęconego rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go 

Maja, 

6. sfinansowanie wyjazdu uczennicy na zieloną szkołę do Warszawy i Józefowa w 

dniach 04 – 06. 06. 2012 r, 

7. zorganizowanie i sfinansowanie Pikniku Rodzinnego, w tym: sfinansowanie 

występów żonglera i komika oraz wynajęcie dmuchanego zamku  - tzw. 

dmuchańca małego,  

8. dofinansowanie szkolnej wycieczki do Biskupina, 

9. dofinansowanie projektu Z pamiętnika Patrioty, 

10. sfinansowanie zakupu pomocy edukacyjnych, 

11. dofinansowanie międzyszkolnej imprezy Spotkanie z bajką, 

12. sfinansowanie grudniowego spotkania z muzykami Filharmonii Łódzkiej,                        

13. doraźne wsparcie finansowe dla uczennicy, 

14. dofinansowanie do szkolenia nauczycieli, 

 

Stowarzyszenie zorganizowało i sfinansowało obóz rekreacyjny dla dzieci z autyzmem  

w Sulejowie Polanka. 

Dzieci i młodzież miały okazję do integracji z osobami pełnosprawnymi. Aktywnie 

spędzały czas wolny. Poprawiły swą sprawność i kondycję fizyczną. Rozwijały 

samodzielność w zakresie samoobsługi, radzenia sobie podczas zajęć sportowych. 

         Ponadto, podczas obozu odbywały się:  

  zajęcia na basenie, 

  jazda na koniach z elementami hipoterapii – 5 razy,  

  ogniska integracyjne,  

  wspólne grillowanie,  

  spacery,  

  konkursy plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,  

  konkursy muzyczne i taneczne. 

Wyjazd został uznany za udany przez wszystkich uczestników.  

 

Stowarzyszenie zorganizowało doroczny Bal Karnawałowy. Zabawa miała charakter 

integracyjny. Wzięli w niej udział wolontariusze z zaprzyjaźnionego Liceum. 

Stowarzyszenie zorganizowało wróżby Andrzejkowe, w których wzięli udział 

wszyscy podopieczni. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. 

Stowarzyszenie przekazało rodzicom uczennicy kwotę uzyskaną ze środków 

wpływających z tytułu 1% podatku.  

Stowarzyszenie przekazało rodzicom ucznia kwotę uzyskaną ze środków 

wpływających z tytułu 1% podatku. 

 

Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie od pani Katarzyny Wójt –dyrektor Publicznego 

Gimnazjum Nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi, do włączenia się w projekt Filmoterapia. 

Wpływ filmu na zachowania młodzieży w ramach programu Comenius Regio. Partnerem 

projektu jest Wydział Edukacji UMŁ, Wytwórnia Filmów Animowanych SE-MA-FOR oraz 

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna. W lipcu 2013 roku poznamy decyzję dotyczącą jego 

realizacji. Jeśli decyzja będzie pozytywna, przystąpimy do projektu od września 2013 roku. 

Stowarzyszenie wzięło udział w tworzeniu wniosku o przystąpienie do programu 

UMŁ Postaw Na Rodzinę i zdecydowało o dofinansowaniu jego realizacji. Program zostanie 

zrealizowany  w ZSS Nr 4 w II semestrze roku szkolnego 2012/2013.  


