Sprawozdanie merytoryczne za rok 01.01.2013r.- 31.12.2013r. 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,
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 2013 roku do 31
grudnia 2013 roku.
W roku 2013 działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana była w szczególności
poprzez następujące projekty oraz zadania :
1. Wspólnie z ZSS zorganizowanie pikniku integracyjnego „Bądźmy Razem”, który odbył się
w maju 2013r. 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.
2. Współfinansowanie organizowanych cyklicznie
opiekunów i przyjaciół placówki,

Dni Otwartych w ZSS dla rodziców,

3. Zrealizowanie projektu w miesiącu czerwcu 2013r „Piękne Świętokrzyskie”,
współfinansowanego w 77% przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
w formie jednodniowej wycieczki do Sandomierza,
4. Zrealizowanie projektu „Dzieci Rodzicom - Rodzice Dzieciom” finansowanego w 89%
ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w formie spotkań warsztatowych
z zakresu orgiami i pedagogiki zabawy Klanza, a także spotkań w terenie.
5. Ufundowanie nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, wyróżniających
się w nauce, sporcie oraz odnoszących sukcesy w innych dziedzinach, w roku szkolnym
2012/2013. Zakup akcesoriów dla nowo przyjętych uczniów do ZSS na uroczystość
ślubowania.
6. Opłacenie badań lekarskich umożliwiających udział wychowanków ZSS
sportowych, dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe,

w zawodach

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.

8. Pozyskanie sponsora 150 paczek mikołajkowych dla uczniów ZSS, które w dn. 6 grudnia
2013 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 13 grudnia zorganizowało X 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 kwotę- 5892 zł. / pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa zł./.
Zebraną gotówkę w wysokości 5072 zł. wpłacono na konto Stowarzyszenia Źródło. Trzy
osoby licytujące przedmioty na aukcji dokonały przelewu na konto organizacji, wpłacono
kwoty 350 zł., 350 zł. i 120 zł. /kwotę 120 zł. wpłacono w m-cu styczniu 2014r./
10. Nawiązano współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fimango
z siedzibą w Warszawie, która w ramach realizowanych programów wspierających rozwój
organizacji pozarządowych , bezpłatnie zorganizowała szkolenie dotyczące aspektów
prawnych działania organizacji pożytku publicznego.
11. Od października 2013 r. Stowarzyszenie „Źródło” uczestniczy w projekcie „Trasa 78 – ze
śląskiego w świętokrzyskie” realizowanym przez Stowarzyszenie przez Internet
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z
Rybnika oraz Miastem Gliwice. Podczas systematycznych spotkań coach monitoruje rozwój
organizacji, udziela wskazówek i porad. Pod jego kierunkiem organizacja wypracowuje plan
rozwoju, czyli planuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej
potrzeb. W związku z objęciem coachingiem, Stowarzyszenie „Źródło” otrzymało pulę
środków przeznaczonych na rozwój, w wysokości 3000,00 zł. O sposobie wydatkowania
środków decyduje coach, zgodnie z wypracowywanymi dokumentami podczas spotkań.

