
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 
Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Upośledzonej Umysłowo „Bliżej 

Siebie” za rok 2010

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” założone zostało przez nauczycieli pracujących z 

dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Nasze istnienie zostało zarejestrowane przez sąd 

03.04.2006 r.

Nr KRS: 0000254282
NIP: 7282611013
REGON: 100187082

ADRES STOWARZYSZENIA:
92-208 Łódź
ul. Niciarniana 2a
tel. 0-42  678-93-05

ZARZĄD STOWARZYSZENIA :

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

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

SEKRETARZ – Jolanta Motylińska, 90-008 Łódź, ul Nawrot 18/20 m.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,
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,
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8) organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla osób 
upośledzonych umysłowo.

Cele określone 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.

Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenie dołączone w formie załączników.

W trakcie roku Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:

• składki członkowskie –     420,00 zł.

• dotacje i subwencje    -  51 495,38 zł.
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• darowizny     1%          - 9 497,30 zł.

• darowizny rzeczowe   -    1 291,97zł.

• odsetki na rach. bież. –        1,01 zł.

Przychody z działalności statutowej – 84 395,56 zł.

Przychody – dotacje na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży:

- do Sulejowa - Urząd Miasta Łodzi- kwota: 8 595, 00 zł,

 - do Ustki – Urząd Miasta Łodzi- kwota 6 000 zł, Kuratorium Oświaty- kwota 5 500, 00 zł, 

firma ,,Grupa Budowlana”- kwota 2 500 zł, Gmina Nowosolna- kwota 4 000 zł.

Przychody – dotacja w kwocie 2 000 zł na zimowy obóz sportowo-integracyjny w Szczyrku 

od firmy ,,Grupa Budowlana”. 

Poniesione koszty:

• zadań statutowych: 68 378,10 zł.

• administracyjne: 

- zużycie materiałów i energii –   1 104,81 zł.       

                             - usługi obce  - 3 849,96 zł.                             

                             - pozostałe koszty – 0 zł.                  

 Ogółem:                 73 684,82 zł.                

Wsparcie dla Stowarzyszenia:

W roku 2010 nawiązaliśmy współpracę z wieloma spółkami i  firmami, które wykazały 

chęć  pomocy  uczniom  poprzez  przekazywanie  różnego  rodzaju  artykułów 

Stowarzyszeniu. Poniżej przedstawiamy naszych sponsorów.

1. Wydawnictwo  Michalczyk  –  Prokop  przekazało  artykuły  szkolne  i  biurowe  o 

wartości 1 000.00 zł.

2. Polski Karton Krajowa Grupa Odbiorców Opakowań S.C. Konstantynów Łódzki – 

zaoferowało comiesięczną dostawę tektur oraz wsparcie finansowe – 800 zł na 
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artykuły szkolne (współpraca jest bardzo owocna, zadeklarowano przekazanie 1% 

podatku na rzecz Stowarzyszenia).

3. Q-workshop Patryk Strzelewicz producent kości do gry Gizałki – przekazane kości 

do gry oraz kwoty 100 zł.

4. Wydawnictwo  Edukacyjne  Res-Polonia  z  Łodzi  –  przekazanie  podręczników 

pomocniczych do klasy I szkoły podstawowej.

5. Pentel Polska oraz Patio Łódź przekazali  artykuły szkolne – farby, kredki, mazaki,  

pastele, długopisy, pióra wieczne i plastelinę.

6. Drukarnia MiW dwukrotnie przekazała artykuły papiernicze,

7. Mag Rys przekazał tkaniny oraz kalendarze na 2010 rok.

Poza tym firmy i spółki przekazały na rzecz Stowarzyszenia: 

Dwie sztuki regałów sosnowych, dywan i pomoce dydaktyczne dla klasy I z ZSS nr 4 w Łodzi,  

taśmy dwustronne, poduszki - pluszaki i artykuły pasmanteryjne.

Stowarzyszenie nie zatrudnia etatowych pracowników w związku z czym nie ponosi 

kosztów wynikających z umów o pracę. 

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. Nie posiada środków trwałych.

Stowarzyszenie nie podejmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe

Stowarzyszenie nie ma żadnych obciążeń z tytułu zobowiązań podatkowych.

W ciągu całego roku 2010 Stowarzyszenie podejmowało szereg działań na rzecz 
uczniów ZSS nr 4. Angażowało się w organizację i wspierało finansowo imprezy i uroczystości 
szkolne oraz zakup urządzeń, materiałów niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą 
upośledzoną umysłowo (m.in. program komputerowy do diagnozy i terapii logopedycznej, 
materiały plastyczne, stepery). 
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Poniżej przedstawiamy opis zrealizowanych działań.

1) Dofinansowanie współorganizowanego z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi 
Balu Karnawałowego ,,W zimowej krainie” w kwocie 87 zł (suma ta została 
przeznaczona na dekorację sali oraz nagrody rzeczowe dla uczniów),

2) Dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas obozu sportowo-
integracyjnego w Szczyrku w kwocie 2750 zł,

3) Wydatkowanie kwoty 200 zł na druk folderów promujących Stowarzyszenie,
4) Dofinansowanie zakupu steperów w kwocie 700 zł wykorzystywanych na zajęciach 

sportowo-usprawniających dla uczniów ZSS nr 4 w Łodzi,
5) Zakup programu komputerowego do diagnozy i terapii logopedycznej uczniów w 

kwocie 1 499 zł,
6) Wsparcie finansowe mamy ucznia ZSS nr 4 w Łodzi, będącej w trudnej sytuacji 

życiowej rodziny, w kwocie 400 zł,
7) Dofinansowanie wstępu młodzieży z ZSS nr 4 w Łodzi do Teatru Zwierciadło na 

spektakl w kwocie 492 zł,
8) Zakup artykułów spożywczych na wielkanocne spotkanie w klasach dla uczniów  w 

kwocie 139 zł,
9) Zakup zestawu instrumentów muzycznych w kwocie 200 zł,
10) Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego współorganizowanego z Samorządem 

Uczniowskim ZSS nr 4 w Łodzi w kwocie 299 zł 80 gr.,
11) Dofinansowanie wyjścia uczniów do McDonalds w kwocie 73 zł 60 gr.,
12) Dofinansowanie Turnieju Mini Piłki Siatkowej w kwocie 73 zł,
13) Zakup nagród dla uczniów biorących udział w Turnieju Gier Planszowych w kwocie 

150 zł,
14) Dofinansowanie letniego wypoczynku Uczniów w Sulejowie w kwocie 4 800 zł,
15) Dofinansowanie letniego wypoczynku w Sulejowie ucznia ZSS nr 4 w Łodzi w kwocie 

200 zł,
16) Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w kwocie 

200 zł,
17)Zakup prezentów dla partnerów projektu ,,Biblioprewencja” ze Słowenii ( realizacja 

projektu trwa od 2009 roku) w kwocie 30 zł,
18) Wsparcie finansowe na zorganizowanie dla uczniów ZSS nr 4 w Łodzi wycieczki do 

Władysławowa w kwocie 150 zł,
19) Zakup 10 antyram w celu umieszczania podziękowań dla sponsorów Stowarzyszenia 

w kwocie 38 zł.
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Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży.

W dniach 14.02-21.02.2010r. zorganizowaliśmy zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
upośledzonej  umysłowo  w  stopniu  lekkim,  umiarkowanym  i  znacznym.  Był  to  obóz 
sportowo- integracyjny w Szczyrku.
Obóz  odbył  się  w  górach  i  głównym  celem  było  aktywne  spędzanie  czasu  na  świeżym 
powietrzu. Niektóre dzieci po raz pierwszy były w górach.
Odbyły się:

• Gry i zabawy ruchowe na śniegu, lepienie bałwana, spacer, zwiedzanie skoczni, 
zakupy, szukanie bezpiecznego  miejsca do zjazdu na sankach, zjazdy z górki na 
sankach,

• Zajęcia plastyczne (robimy korale i bransoletki dla najbliższych, wykonywanie strojów 
na bal karnawałowy „Ostatki 2010”  ,dekorowanie, przygotowanie sali na bal 
karnawałowy),

• Zabawy integrujące grupę (Imię, co lubię, zostaw swój ślad, to co wspólne, bal 
karnawałowy „Ostatki 2010”. Przygotowanie poczęstunku urodzinowego dla Kamila, 
wręczenie kartki urodzinowej, prezentów, składanie życzeń, zabawa na przyjęciu, 
konkursy, gry dla dużej grupy.  Ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek przy 
ognisku,

• Pobyt i kąpiel w basenie,
• Spacer, zwiedzanie okolicy, wyjście do kawiarni – nauka zachowania się, zamawiania i 

płacenia za zamówienie w kawiarni i zakupy w sklepie,
• Zajęcia sportowe, zajęcia z elementami wschodnich sztuk walki, ćwiczenia korekcyjne, 

udział w zajęciach jogi – zajęcia relaksacyjne,
• Spacer do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski „Na Górce”, zwiedzanie 

Sanktuarium, kupowanie pamiątek,
• Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Od 28.06-11.07.2010r. odbył się obóz sportowo-integracyjny w Ustce.
W  obozie  uczestniczyły  dzieci  i  młodzież  upośledzona  umysłowo  w  stopniu  lekkim, 
umiarkowanym i znacznym mieszkające w Łodzi i okolicach  Łodzi.

 Cele  zawarte  w  ofercie  zostały  zrealizowane.  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. Niektóre z tych dzieci były po raz pierwszy nad morzem.

Codziennie odbywały się treningi sportowe przybliżające wschodnie sztuki walki. Jeśli 
pozwalała na to pogoda zajęcia te odbywały się na świeżym powietrzu na plaży bądź też na 
boisku.
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Odbyły się:
- ćwiczenia z elementami sztuk walki
- gry i zabawy terenowe
- gry i zabawy ruchowe
- gry zespołowe (siatkówka, dwa ognie, koszykówka)
- ćwiczenia ogólnorozwojowe
- ćwiczenia korekcyjne
- ćwiczenia relaksacyjne

Młodzież poznawała różne techniki plastyczne, odbywały się konkursy plastyczne.
Dzieci  brały udział w różnego rodzaju konkursach przyrodniczych. Rozpoznawały i nazywały 
drzewa  rosnące  w  lesie.  Zaznajamiały  się  jak  można  wykorzystać  rośliny,  zioła  w  życiu 
człowieka. 
Odbyły się także konkursy muzyczne, dzięki czemu młodzież miała okazję zaprezentować swe 
umiejętności i zdolności muzyczne przed mniejszą i większą publicznością.
Młodzież  bardzo  chętnie  spędzała  czas  wolny  grając  w  warcaby,  młynek,  Chińczyka, 
Eurobiznes oraz inne gry logiczne.

Cały  czas  przyświecał  nam  cel  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  stąd  też 
różnorodność zajęć ruchowych, integracyjnych, plastycznych, muzycznych oraz form pracy z 
dziećmi.
 Odbyła się wycieczka do Słupska. Zwiedziliśmy rynek miasta, oglądaliśmy pomniki i 
szczególnie zainteresował nas pomnik w kształcie klawiatury fortepianu na którym wypisane 
są  nazwiska  osób  które  koncertowały  w  Słupsku.  Uczestniczyliśmy  także  w  Jarmarku 
Słupskim.
Odbyły się:
-kąpiele w morzu,
- wycieczki tematyczne, krajoznawcze, poznawanie okolicy, zwiedzanie Ustki
- gry i zabawy terenowe  ,,podchody’’ , szukanie ukrytego skarbu
- dyskoteki integracyjne
- ognisko,
-  chrzest  obozowy  podczas  którego  młodzież  miała  do  wykonania  określone  zadnia, 
śpiewanie  piosenek  i  prezentacja  wykonanych  przez  dzieci  na  zajęciach  plastycznych 
obrazków , przedstawienie scenek  rodzajowych, wykonanie stroju do chrztu obozowego i 
prezentacja tego stroju itp.

W dniach 28.06 – 10.07.2010 w ośrodku ANPOL w Sulejowie, odbył się obóz sportowo – 
integracyjny  dla  dzieci  z  autyzmem  i  spektrum  autyzmu.  Grupa  liczyła  15  dzieci  oraz  9 
opiekunów.
Nadrzędnym  celem  organizowanego  obozu  była  integracja  osób  niepełnosprawnych  w 
różnym  stopniu  i  z  autyzmem  z  osobami  pełnosprawnymi,  rówieśnikami  i  osobami  ze 
środowiska  lokalnego.  Podopieczni  uczestniczyli  w  spacerach,  wycieczkach,  ogniskach  i 
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dyskotekach co w znacznym stopniu przyczyniło się do realizacji zamierzonego celu. Dzięki 
uczestnictwu w zajęciach sportowych na basenie  i  jeździe  konnej  uczestnicy  obozu  mieli 
okazję  rozwijać  swoje  umiejętności  z  zakresu  samodzielności,  komunikacji,  zachowań 
akceptowanych  społecznie  oraz  uczyć  się  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego.  Poprzez 
liczne zajęcia sportowe, ruchowe i ruchowo – rytmiczne podopieczni obozu integracyjno – 
sportowego usprawniali swoją kondycję fizyczną. Uczestnictwo w zajęciach z psem oraz w 
gabinecie  masażu  leczniczego  dodatkowo  wspomagało  funkcjonowanie  obozowiczów  na 
wypoczynku letnim.
Rodzice  bardzo  pozytywnie  opiniowali  pobyt  swoich  dzieci  na  obozie  integracyjno  - 
sportowym. 
Zadowoleni i wypoczęci odbierali swoje pociechy po powrocie.
Wniosek: założone cele zostały w pełni osiągnięte.

Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji  projektu ,,Biblioprewencja” - partnerami projektu 
są strona słoweńska i polska.
Ze strony polskiej udział w projekcie bierze:
- Urząd Miasta w Łodzi,

- Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi,

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, 
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo „Bliżej Siebie” w Łodzi.

 Ze strony słoweńskiej udział w projekcie bierze:
- Urząd Miasta Domzale, 
- Szkoła Podstawowa Rodica,
- Centrum Młodzieżowe Domzale,
-  Biblioteka Domzale,
- Przedszkole Domzale.

Projekt  realizowany  jest   zgodnie  z  planem.  Wszystkie  działania  zaplanowane  na 
pierwszy rok realizacji  projektu zostały  zrealizowane. W kolejnym roku realizacji  projektu 
zaplanowano  zebranie  i  przeanalizowanie  informacji  od  bibliotekarzy  na  temat 
przeprowadzonych przez  nich zajęć  z  biblioterapii,  warsztaty  z  biblioterapii,  opracowanie 
publikacji  i  upowszechnienie  materiałów,  organizację  międzynarodowego  sympozjum 
„Wpływ  biblioterapii  na  zachowania  uczniów”,  wizytę  Regionu  Koordynującego,  wyjazd 
Regionu Partnerskiego do Słowenii.

Z zaplanowanych działań zrealizowano:

- Organizację  10  spotkań  roboczych  przed  każdym  ważnym  działaniem  w  ramach 
projektu.
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- Przeprowadzono  badania  oczekiwań  czytelniczych.  Analizę  i  porównanie  wyników 
przeprowadzi strona koordynująca projekt.

- Wydział Edukacji  w Łodzi przeprowadził kampanię informacyjną (utworzono stronę 
internetową, plakaty oraz banery)

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo „Bliżej Siebie” 
prowadzi  dziennik  zaplanowanych  działań  oraz  przeprowadziło  badania,  studia 
przypadków

- W  lutym  2010  roku  Publiczne  Gimnazjum  nr  16  w  Łodzi  zorganizowało 
międzynarodową konferencję tematyczną „Biblioterapia – książka pomaga ludziom”, 
w której uczestniczyło 200 os. (nauczycieli-bibliotekarzy z Łodzi i województwa).

- Wydział  Edukacji  w Łodzi przeprowadził  ankiety sprawdzające poziom zadowolenia 
zaangażowanych jednostek.

- Dwa  spotkania  w  ramach  projektu:  luty  2010  wizyta  Regionu  Koordynującego  (7 
mobilności), maj 2010 wyjazd Regionu Partnerskiego do Słowenii (8 mobilności).

REZULTATY:

1. Dzięki  spotkaniom  roboczym  i  częstym  kontaktom  e-mailowym  z  koordynatorem 
projektu udało się zapewnić płynną realizację.

2. Dzięki udziałowi w konferencjach oraz spotkaniom w instytucjach współpracujących 
udało się podzielić wiedzą i doświadczeniem, co wpłynęło na pogłębienie wiedzy w 
zakresie biblio prewencji, a w przypadku Gimnazjum nr 16 w Łodzi nawet na podjęcie 
nie  realizowanych  do  tej  pory  zajęć  z  biblioterapii,  przeprowadzonych  przez 
psychologa i bibliotekarza szkolnego.

3. Poznano  oczekiwania  czytelnicze  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  co  pozwoliło  w 
prawidłowy sposób dokonać doboru literatury i  zaproponować ją w czasie zajęć z 
biblioterapii. 

Działania  podejmowane  w  trakcie  realizacji  projektu  są  publikowane  na  stronach 
internetowych  instytucji  oraz  na  międzynarodowej  odrębnej  stronie-zarządzanej  przez 
koordynatora
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