27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYCHOWANKÓW ZSS

„ŹRÓDŁO”

ul. Iłżecka3
mail: zrodloostr@wp.pl
Nr konta: 60 1020 2674 0000 2802 0075 2527

w Ostrowcu Św.
NIP: 6612322318 REGON: 260262840

Sprawozdanie merytoryczne za rok 01.01.2012r.- 31.12.2012r.
z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim
„Źródło”
Siedziba i adres
Kraj: Polska, woj. świętokrzyskie, powiat: ostrowiecki, gmina: Ostrowiec, miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Iłżecka 31
27-400 Ostrowiec Św.
Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze
Data wpisu : 05 IX 2008r.
Numer KRS: 0000309966
Dane kontaktowe Stowarzyszenia „Źródło”
Telefon: 784510686
E-mail: zrodloostr@wp.pl
Celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
prowadzenie ich ku aktywnemu
uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Stowarzyszenie realizuje wskazany cel poprzez:
1/ organizowanie różnych form zajęć umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój
i organizację sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę i inne formy mające wpływ
na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych
2/ zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe,
3/ inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia
emocjonalnego,
4/ zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5/ podejmowanie działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia, organizacja
edukacji ekologicznej i regionalnej,
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6/ prowadzenie działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych
umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych,
7/ prowadzenie działalności charytatywnej,
8/ współpracę z administracją samorządową i rządową ,organizacjami pozarządowymi
i społecznością lokalną , kościołem katolickim a także innymi instytucjami pomocy
społecznej,
9/ pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań
Stowarzyszenia,
10/ inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Swoje zadania Stowarzyszenie realizuje przez działalność nieodpłatną
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku.
W roku 2012 działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana była w szczególności
poprzez następujące projekty oraz zadania :
„Bądźmy Razem”, który odbył się 11 maja 2012r.
z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodzonego w ramach
Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się
w muszli koncertowej na terenie Parku Miejskiego im. J.Piłsudskiego wzięło w nim udział ok. 300
osób.
Zorganizowanie konferencji we współpracy z WSBiP w związku z rokiem korczakowskim
dla rodziców i wychowanków ZSS „ Dzieci to przyszli ludzie –godność dziecka w
pedagogice korczakowskiej”.
Ufundowanie nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, wyróżniających
się w nauce, sporcie oraz odnoszących sukcesy w innych dziedzinach, w roku szkolnym
2011/2012.
Realizacja zadania publicznego finansowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
(80%) –warsztaty dla rodziców wychowanków i uczniów ZSS „Razem możemy więcej”.
Zadanie realizowane było od czerwca do 14 grudnia 2012r w formie spotkań warsztatowych.
Zakończono realizację projektu terapeutyczno-artystycznego ”Zaczarowany teatr”,
finansowanego przez Fundację Stefana Batorego, który trwał od X.2011 r. do V.2012 r.

1. Zorganizowanie pikniku integracyjnego

2.

3.

4.

5.

6. Realizacja zadania publicznego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego (70%) „Nasze Świętokrzyskie” w formie wycieczki na Św. Krzyż i do Tokarni
w miesiącu czerwcu 2012r.

7. Systematyczne uczestnictwo członków stowarzyszenia w cyklicznych zbiórkach żywności
organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. Stała współpraca
z Ostrowieckim Bankiem Żywności, przekazywanie żywności rodzinom uczniów ZSS. W
minionym roku przekazaliśmy żywność na kwotę 9516,61 zł.
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8. Pozyskanie sponsora 150 paczek mikołajkowych dla uczniów ZSS, które w dn. 6 grudnia
2012 przekazał prezes firmy "Delko Otto" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul.
Kilińskiego.

9. Stowarzyszenie wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej
31 w dniu 14 grudnia zorganizowało IX Aukcję Prac Plastycznych w formie zbiórki
publicznej zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Aukcja odbyła się w
Galerii BWA gdzie licytowano m.in. wykonane przez uczniów stroiki świąteczne oraz
przedmioty przekazywane do licytacji przez osoby wspierające organizację. Z aukcji i
kiermaszu pozyskano 5000 zł. W dn. 17.12.2012r. na konto Stowarzyszenia została wpłacona
kwota 5000.00zł. /pięć tysięcy zł./, zebrana w gotówce podczas zbiórki.
Osoba licytująca piłki do gry w siatkówkę jedna z autografami reprezentacji Polski,
a druga z autografami reprezentacji Francji wpłaciła kwotę 250zł. przelewem na konto Stowarzyszenia
Źródło w dn.08.01.2013 r. Całkowity dochód ze zbiórki publicznej wynosi 5250 zł.

