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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 2013 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 

 

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, 
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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, 



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 2013  nawiązaliśmy współpracę z wieloma spółkami i firmami, które 

wykazały chęć pomocy uczniom poprzez przekazywanie różnego rodzaju artykułów 

Stowarzyszeniu. Poniżej przedstawiamy naszych sponsorów. 

 Jedno z łódzkich wydawnictw  przekazało artykuły szkolne i biurowe. 

 Importer zabawek z Niemiec trzykrotnie przekazał Stowarzyszeniu duże ilości 

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

 Wydawnictwo językowe przekazało książki i quizy i kolorowe karty do nauki 

języka angielskiego. 

 Firma produkująca artykuły piśmiennicze i szkolne przekazała pióra wieczne i 

kredki. 

 Prezes firmy z Konstantynowa Łódzkiego przekazał darowiznę i kartony na 

konkurs wiedzy o technice.  

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 2013 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. Sfinansowanie zakupu podręczników dla jednego z uczniów klasy I SP. 

2. Sfinansowanie wyjazdu 1 ucznia do wioski indiańskiej. 

3. Sfinansowanie zakupu  bannera  ściennego z hasłem Zaświeć Się Na Niebiesko 

Dla Autyzmu. 

4. Sfinansowanie zakupu  nagród dla laureatów konkursu na plakat o autyzmie, 

adresowanego do łódzkich szkół.   

5. Sponsorowanie Mistrzostw Łodzi w Siatkówce Szkół Gimnazjalnych 2012/ 2013. 

6. Pokrycie kosztów transportu zabawek z magazynu w Ołtarzewie. 

7. Pokrycie kosztów zakupu stojaka reklamowego Stowarzyszenia, tzw. RollUp.  

8. Sponsorowanie II Olimpiady Historycznej Szkolnictwa Specjalnego.  

9. Sfinansowanie zakupu pomocy edukacyjnej Od obrazka do słowa Wyd. WSiP. 

10. Sfinansowanie zakupu 3 biletów do kina Silver Screen. 



11. Sfinansowanie wyjazdu uczennicy na wycieczkę do Tomaszowa Mazowieckiego.  

12. Sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych na grilla oraz farbek do malowania 

twarzy. 

13. Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę do Kodnia. 

14. Sfinansowanie zakupu ram do ekspozycji plakatów o autyzmie oraz pokrycia 

kosztów wydruku plakatów. 

15. Dofinansowanie wycieczki do Warszawy dla grupy uczniów z autyzmem. 

16. Dofinansowanie wyjazdu ucznia na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. 

17. Dofinansowanie do zakupu nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek 

Szkolnych 2013 pod hasłem „Tuwimiada”. 

18. Dofinansowanie organizacji balu karnawałowego w ramach WWR.  

19. Sfinansowanie działań mających na celu usunięcie barier architektonicznych, 

poprzez wymianę drzwi i poszerzenie wejść do sal klasowych - dostosowanie dla 

dzieci poruszających się na wózkach.  

             

Stowarzyszenie zorganizowało doroczny Bal Karnawałowy. Zabawa miała charakter 

integracyjny. Wzięli w niej udział wolontariusze z zaprzyjaźnionego Liceum. 

Stowarzyszenie zorganizowało bal „Strachy na lachy” oraz wróżby Andrzejkowe, w 

których wzięli udział wszyscy podopieczni. Włączyło się również w organizację Święta 

Szkoły pod hasłem „Tuwim  z wizytą u Brzechwy”.  

Dla dwojga podopiecznych Stowarzyszenia wpłynęły pieniądze z 1% podatku. Wpływ 

został oznaczony imieniem i nazwiskiem. Pieniądze zostały przekazane rodzicom, którzy 

wydatkowali je, co potwierdziły faktury VAT. 

We wrześniu 2013 Stowarzyszenie przystąpiło do projektu Filmoterapia. Wpływ filmu 

na zachowania młodzieży w ramach programu Comenius Regio. Partnerem projektu jest 

Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi, Wytwórnia Filmów Animowanych 

SE-MA-FOR oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.  

Stowarzyszenie wzięło udział w realizacji i dofinansowaniu programu UMŁ Postaw 

Na Rodzinę. W ramach programu podjęto współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Łodzi 

przy ul. Narutowicza 114. Podsumowanie programu odbyło się podczas pikniku rodzinnego w 

czerwcu 2013. Organizatorem i sponsorem pikniku było Stowarzyszenie.  

Stowarzyszenie było współorganizatorem spotkania poświęconego diagnozie, terapii i 

edukacji uczniów z autyzmem (11 stycznia 2013r.). Wzięli w nim udział pracownicy Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznych oraz zainteresowani nauczyciele łódzkich szkół. Spotkanie 

miało charakter bloku wykładów. Wykładowcami byli specjaliści z ZSS Nr 4 w Łodzi oraz 

lekarz psychiatra.  

Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji "Dziecko ze specjalnymi 

potrzebami opiekuńczymi i edukacyjnymi", która odbyła się 16 maja w Wyższej Szkole 

Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych. Jej tematem była opieka i terapia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problematyka dotycząca osób starszych. 

Stowarzyszenie wzięło udział w debacie „Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z 

niepełnosprawnościami” zorganizowanej w UM Łodzi (18 kwietnia 2013r.). 

 

 


