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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2020

1.Dane informacyjne Stowarzyszenia

Siedziba: 90-148 Łódź, ul. Zelwerowicza 59
NIP 725 20 37 437
Regon 10099970400000
KRS 0000370646

Zarząd:
Prezes: Joanna Wierzbicka
Wiceprezes: Katarzyna Krysiak
Skarbnik: Maria Nowak
Sekretarz: Ewa Mazur-Kowańska
Komisja Rewizyjna:             Urszula Berensztajn
                                              Joanna Masztalerz
                                              Wiktoria Arndt

2. Cele statutowe Stowarzyszenia

    Celem Stowarzyszenie jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się    
osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem ich rodzin w środowisku rodzinnym i 
społecznym.

3. Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie

Stowarzyszenie działa przez cały rok kalendarzowy, swoje działania koncentruje głównie na
mieszkańcach miasta Łódź i okolicznych powiatów oraz stałej grupie członków stowarzyszenia, ich
rodzin i grup rówieśniczych. Działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana jest poprzez 
organizację szeregu nieodpłatnych wydarzeń edukacyjno-integracyjnych oraz imprez 
integracyjnych, jak również obozu usamodzielniająco-aktywizującego „Myśl Inaczej  – Sulejów” 
dla 50 osób w tym 25 wolontariuszy.
Wszystkie imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie mają charakter otwarty. 
Stowarzyszenie organizuje imprezy cykliczne  oraz wydarzenia o charakterze projektowym, 
szkolenia, warsztaty. Stowarzyszenie jest również założycielem i stałym członkiem Komisji 
Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, działającej przy 
UMŁ.

Stowarzyszenie w ramach działań KDO prowadziło działania doradczo-opiniujące na rzecz 
lepszego wdrożenia w mieście Łodzi zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 
W ramach opiniowania aktów prawnych i propozycji zmian Stowarzyszenie pełniło m.in. wiodącą
rolę w podjęciu tematów dostępności przestrzeni architektonicznej, tworzenia oraz mieszkań 
chronionych i wspomaganych.
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Stowarzyszenie  ze względu na pandemię miało bardzo ograniczoną działalność. Większość działań
i spotkań odbywała się online.
Delegacja Stowarzyszenia brała udział w zebraniach KDO w celu poprawy jakości życia osób 
niepełnosprawnych w woj. Łódzkim- online.
Stowarzyszenie brało udział w zebraniach przygotowujących do konkursu na mieszkania chronione 
dla osób niepełnosprawnych Łódź ul. Gdańska 8. 
Stowarzyszenie brało udział w konkursie na mieszkanie chronione Łódź ul. Gdańska 8
Stowarzyszenie zorganizowało w czerwcu wyjazd delegacji w poszukiwaniu ośrodka na turnus letni
dla członków Stowarzyszenie , ze względu jednak na pandemię turnus się  nie odbył.
Stowarzyszenie  zakupiło paczki mikołajkowe dla członków Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy

5. Uchwały walnego zebrania z dnia 26.10. 2020 roku.

Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu zeznania finansowego za rok 2019
Uchwała nr 2 o powołaniu na wakat Sekretarza Pani Ewa Mazur- Kowańska
Uchwała nr 3 o ustaleniu składki na cele statutowe Stowarzyszenia od członków z wyłączeniem 
członków-wolontariuszy w wysokości 2 złote miesięcznie , płatne od dnia 01.01.2021
 

6. Działania zrealizowane w 2020 r.

Ze względu na panującą pandemię działalność Stowarzyszenia została mocno ograniczona .
Wszystkie spotkania odbywały się online. 
Jedyne spotkanie zorganizowane w rygorze sanitarnym odbyło się 26.10.2020 roku i było to 
Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

7. Sposoby finansowania Stowarzyszenia

Darowizny i ofiarność publiczna. Stan finansów Stowarzyszenia zawarty jest w sprawozdaniu 
finansowym przygotowanym przez główną księgową.

8. Inne działania podejmowane przez Stowarzyszenie.

W roku 2019 Stowarzyszenie uczestniczyło w Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Sprawozdanie sporządziła : 
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Prezes  Joanna Wierzbicka

 


