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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 2014 roku: 39. 

 

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, 

mailto:blizej_siebie@vp.pl
http://www.blizejsiebie.org/


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 2014  podtrzymaliśmy współpracę z wieloma spółkami i firmami, które 

wykazały chęć pomocy podopiecznym Stowarzyszenia poprzez wsparcie materialne i 

finansowe. Poniżej przedstawiamy pozyskane środki i niektórych darczyńców. 

 Importer zabawek z Niemiec przekazał Stowarzyszeniu zabawki, które rozdano 

dzieciom na koniec roku szkolnego, 

 prezes firmy z Konstantynowa Łódzkiego przekazał tektury oraz darowiznę na 

potrzeby Stowarzyszenia, 

 dealer samochodów z Łodzi użyczył auta na piknik „Stawiamy na zdrowie” 

 zasponsorowano 2-wu dniowy wyjazd do Kazimierza Dolnego, 

 niemiecka firma przekazała pudełka z tworzywa sztucznego na przechowywanie 

pomocy dydaktycznych i zabawek, 

 wydawnictwo językowe przekazało książki metodyczne, repetytoria do języka 

angielskiego, quizy i obrazki do nauki języka obcego, 

 łódzkie wydawnictwo przekazało kwotę na zakup artykułów szkolnych, 

 przeznaczono kwotę na zorganizowanie Zielonej Szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 spółka z Łasku  przekazała darowiznę na nagranie piosenki autorstwa pana Rafała 

Tomczyka pt. „Wielka Siła”. 

 

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. Bal Karnawałowy „W Krainie EKOLANDII”. 

2. Konkurs Wiedzy o Technice.  

3. Konferencja AAC z dn. 29 kwietnia 2014.  



4. Scenografia do przedstawienia „Mały Książe” w ramach obchodów Światowego 

Dnia Wiedzy o Autyzmie. 

5. Nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznych w ramach obchodów 

Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. 

6. Przewóz podopiecznych do kina na projekcję filmu „Karol, człowiek, który został 

papieżem”. 

7. Łamanie barier architektonicznych w ZSS Nr 4 w Łodzi/ poszerzenie otworów 

drzwiowych. 

8. Piknik „Stawiamy na sport”. 

9. Zakup pakietów edukacyjnych dla podopiecznych. 

10. Dzień Bibliotek Szkolnych, organizacja imprezy i zakup nagród. 

11. „Patriotyzm noszę w sercu” – VI Przegląd Piosenki Patriotycznej. organizacja i 

nagrody. 

12. Zakup ozdób choinkowych. 

 

Część osób przekazujących swój 1% podatku na Stowarzyszenie określiła imiennie 

odbiorców pieniędzy.  

Stowarzyszenie dofinansowało seminarium szkoleniowe (29. 03) poświęcone 

alternatywnym metodom komunikacji (AAC)  pod hasłem „Gesty, obrazy, symbole - 

ROZMOWY BEZ MOWY”. Stowarzyszenie wystawiło swój roll-up, przygotowało foldery 

dla każdego uczestnika i – poza wkładem finansowym – wzięło czynny udział w organizacji 

wydarzenia.  

We wrześniu 2013 Stowarzyszenie przystąpiło do projektu Filmoterapia 

Metamorfozy. w ramach międzynarodowego projektu Comenius Regio. Partnerem projektu 

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

Animowanych SE-MA-FOR oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna. Projekt jest 

realizowany przez 2 lata. W związku z jego przebiegiem, w 2014 roku Stowarzyszenie 

podjęło szereg działań, miedzy innymi: 

- od 24 września do 3 grudnia raz w tygodniu odbywały się zajęcia z filmoterapii, w których 

brało udział 5 podopiecznych Stowarzyszenia.  

- W listopadzie 10 podopiecznych Stowarzyszenia uczestniczyli w zajęciach tworzenia filmu 

animowanego w Muzeum Se-ma-for. Mieli też sposobność zwiedzić Muzeum i zobaczyć film 

„Zaczarowany ogród”. 

W ramach projektu, 25 marca zorganizowano międzynarodową konferencję 

„Filmoterapia w obliczu patologii i profilaktyki zachowań” podczas której wystąpiło wielu 

znawców tematu z Polski oraz gość z Turcji.  

W dniach 2-7 czerwca dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia przebywało Turcji, 

gdzie mogli zaobserwować ciekawe praktyki w tamtejszych  placówkach edukacyjnych oraz 

wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji „ Filmoterapia – metamorfozy: Czy film może 

pomóc ludziom?”  



Stowarzyszenie napisało projekt pod hasłem „Z ekologią za pan brat idę przez świat”                      

i wystąpiło o dotację z WFOŚ i GW w ramach programu edukacji ekologicznej. Projekt 

przewiduje różnorodne, bardzo atrakcyjne zadania: 

          - Wycieczki: do kopalni soli w Kłodawie,  trzydniowa wycieczka Trójmiasto – Jastarnia 

– Hel, warsztaty ekologiczne w terenie w Rogowie i Łagiewnikach, warsztaty pieczenia 

chleba, wytwarzania papieru czerpanego oraz aplikacji z resztek tkanin i włóczki w Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi, spotkanie z pszczelarzem. 

         - Konkursy: Dbamy o Ziemię, Metamorfoza choinki, Smaki Europy, Zdrowo jem – 

zdrowo żyję, konkurs fotograficzny „Przyroda w kadrze” oraz wiele innych. 

         - Inne działania ekologiczne - np. bal jesieni, dzień jabłka, zajęcia w ramach koła 

przyrodniczego, opieka nad ogródkiem szkolnym itp.  

W ramach realizacji zaplanowanych zadań zakupimy pomoce dydaktyczne – plansze, gry 

dydaktyczne, albumy, tablice itp 


