
 

Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” 

 w Jastrzębiu Zdroju 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 

 

Adres: Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” 

       ul. Szkolna 1 

      44- 335 Jastrzębie Zdrój 

 

 

 

Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanych na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Jastrzębie Zdrój. Terenem działania 

Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, 

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000352163. 

 

Skład Zarządu: 

Prezes :              Anna Czajkowska-Osiadły 

Wiceprezes:             Aleksandra Gilga 

Sekretarz:              Beata Skowrońska 

Skarbnik:                    Agnieszka Szarek – Sokal 

Członek Zarządu:       Katarzyna Dąbkowska 

Członek Zarządu:       Agnieszka Wrzoskiewicz  

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący:                         Wanda Woś 

Zastępca Przewodniczącego:            Piotr Świąder 

Sekretarz:                         Mariola Goliwąs 

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

 



Cele Stowarzyszenia: 

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji zawodowej, społecznej                     

i medycznej, likwidacji barier, profilaktyki i terapii, promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej. 

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego 

odpłatnej i nieodpłatnej. 

3. W zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wchodzą zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 3) działalności charytatywnej ; 

 4) ochrony i promocji zdrowia; 

 5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

 7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

 9) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 11) wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu; 

 12) turystyki i krajoznawstwa; 

 13) promocji i organizacji wolontariatu; 

 14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

4. W zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego wchodzi działalność wyszczególniona           

w pkt. 3. 

 

 

Konkretne działania w roku 2013:  

1.Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Jastrzębiu Zdroju 16.05.2013r.:  

Członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w przygotowaniu i przeprowadzeniu Obchodów 

Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, które odbyły się w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju. 

Głównymi organizatorami były: Zespół Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju oraz Miejski Ośrodek Kultury 

w Jastrzębiu Zdroju. 



2.Przygotowanie i złożenie wniosku „Młodzież w działaniu”. 

Przygotowano i złożono wniosek współpracy międzynarodowej „Młodzież w działaniu”.  

 

3.Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju 01.06.2013r. 

Obchody Dnia Dziecka zostały zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Szkoły. 

Natomiast Stowarzyszenie zakupiło wyżywienie dla uczniów. 

 

4.Powitanie uczniów klas I, pasowanie na ucznia i otrzęsiny gimnazjalistów. 

Pasowanie uczniów klas I zostało przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 10, 

Stowarzyszenie sfinansowało zakup drobnych upominków i słodyczy dla pierwszoklasistów. 

 

5.Współorganizacja Rajdu Tischnerowskiego. 

Członkowie Stowarzyszenia czynnie włączyli się w organizację Rajdu Tischnerowskiego. 

Do Jastrzębia przyjechały zaprzyjaźnione szkoły noszące imię ks. Prof. Józefa Tischnera. Goście 

zwiedzali zabytki w Rudach Raciborskich, odbyli przejażdżkę kolejką wąskotorową, uczestniczyli 

w przemarszu ulicami miasta.  

 

6.Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie zawodów 

sportowych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ze znacznymi 

dysfunkcjami ruchowymi 30.10.2013r. 

Zawody funkcjonują pod nazwą Regionalny Dzień Treningowy Olimpiad Specjalnych i odbywały się 

w Jastrzębiu – Zdroju już  po raz dwunasty. Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” zajęło się 

zorganizowaniem i koordynowaniem grupy wolontariuszy pomagającej zawodnikom startującym 

w zawodach. Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” zakupiło również poczęstunek dla 

uczestników, opiekunów i wolontariuszy biorących udział w Dniu Treningowym.  

 

7.Współorganizacja I Konferencji Logopedycznej „Synergia. Mowa, terapia, wychowanie” 

Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” czynnie włączyło się w organizację konferencji, 

współfinansowało wydanie monografii wieloautorskiej „ Synergia. Mowa- terapia-wychowanie” 

składającej się z tekstów nauczycieli Zespołu szkół nr 10 W Jastrzębiu-Zdroju oraz pracowników 

i doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W spotkaniu 

naukowym wzięło udział 250 nauczycieli i logopedów z Jastrzębia-Zdroju i okolic. 

Stowarzyszenie sfinansowało poczęstunek dla uczestników konferencji. 



8.Czynne włączanie się w organizację imprez szkolnych organizowanych przez Zespół Szkół 

nr 10 

Stowarzyszenie „PROJEKT DZIESIĄTKA” sfinansowało zakup słodyczy i upominków na następujące 

imprezy”: 

- zakup książek na nagrody dla uczniów ZS nr 10; 

- zakup poczęstunku na dyskotekę andrzejkową; 

- zakup paczek Mikołajowych dla uczniów ZS nr 10. 

 

Współpraca 

W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z Zespołem Szkół nr 10                  

w Jastrzębiu Zdroju. 

 

Sprawy organizacyjne 

Dnia 11.06.2013 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „PROJEKT 

DZIESIĄTKA”  podjęto decyzję o zmianie w składzie Zarządu ze względu na kończącą się kadencję. 

Większość członków Zarządu nie wyraziła chęci ponownego kandydowania. W wyniku głosowania 

w skład nowego Zarządu weszły: Anna Czajkowska-Osiadły, Katarzyna Dąbkowska, Aleksandra 

Gilga, Agnieszka Szarek-Sokal, Beata Skowrońska, Agnieszka Wrzoskiewicz. W skład komisji 

rewizyjnej weszli: Mariola Goliowąs, Wanda Woś, Piotr Świąder. Podczas zebrania ukonstytuował się 

Zarząd.  

W roku 2013 podjęto działania, których realizację przewidziano w roku 2014. Są to: 

- wykonanie rool-upu Stowarzyszenia; 

- wykonie nowej strony internetowej  Stowarzyszenia; 

- złożenie odpowiednich dokumentów, niezbędnych do uzyskania statusu OPP. 

 

Podjęte Uchwały   

Uchwały zarządu w roku 2013: 

 

1. Pozyskiwanie sponsorów na organizację Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej i 

wydatkowanie środków.- uchwała nr1/2013 

2. Przygotowanie i złożenie wniosku współpracy międzynarodowej Młodzież w działaniu” – 

uchwała nr2/2013. 

3. Dofinansowania wyżywienia do  Dnia Dziecka – uchwała nr3/2013 

4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2012 - uchwała nr4/2013 

5. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego – uchwała nr5/2013. 

6. Przedstawienie kandydatury na nowego członka stowarzyszenia – uchwała nr6/2013. 



7. Ukonstytuowanie się zarządu-  uchwała nr7/2013 

8. Dofinansowanie do zakupu cukierków na powitanie uczniów klas I – uchwała nr8/2013 

9. Przedstawienie planu Raju Tischnerowskiego i włączenie się do współorganizacji - uchwała 

nr9/2013 

10. Dofinansowanie do zakupu wiązanek okolicznościowych– uchwała nr10/2013. 

11. Dofinansowanie do zakupu pamiątek z okazji Pasowania na ucznia i otrzęsin Gimnazjalisty 

oraz poczęstunku dla pracowników z okazji święta KEN – uchwała nr11/2013. 

12. Współorganizacja MATP – uchwała nr12/2013 

13. Sfinansowanie przedłużenia domeny strony internetowej– uchwała nr13/2013 

14. Wydatkowanie środków na zakup niezbędnych druków i pieczątki - uchwała nr14/2013 

15. Sfinansowanie zakupu książek z hurtowni Tania książka z przeznaczeniem na nagrody dla 

uczniów– uchwała nr15/2013 

16. Wydatkowanie środków na zakup poczęstunku na dyskotekę andrzejkową- uchwała 

nr16/2013 

17. Sfinansowanie zakupu mikołajkowych paczek  dla uczniów– uchwała nr17/2013 

18. Współorganizacja  konferencji naukowo-logopedycznej- uchwała nr18/2013 

19. Obniżenie składek członkowskich– uchwała nr19/2013 

20. Dofinansowanie do wyżywienia dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej- uchwała nr20/2013 

21. Zlecenie zaprojektowania i wykonania nowej strony www i roll-up z reklamą stowarzyszenia – 

uchwała nr21/2013 

22. Organizacja wigilii szkolnej – uchwała nr 22/2013. 

 

 

 

 


