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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ
„MODLITWA I CZYN”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2011
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”
WSTĘP
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół „Modlitwa I Czyn” w Zabrzu
ul. Bytomska 39 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 grudnia 2004 r. a jako organizacja
pożytku publicznego zostało zarejestrowane w dniu 21 marca 2007 r.
- Nr KRS 0000223459
- REGON 278348621
- NIP 6482520088

Dane dotyczące członków zarządu:





ks. Henryk Bardosz – przewodniczący Zarządu
Beata Kocjan - wice przewodnicząca Zarządu
Ks. Sebastian Bensz - skarbnik Zarządu
Małgorzata Müller - sekretarz Zarządu

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:










kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii,
zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc
osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
prowadzenie działalności charytatywnej;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
działalność oświatowa;
działalność wydawnicza;
propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
promocja i organizacja wolontariatu.

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
 gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
 prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych;
 tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby
niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
 prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek
pomocy i rehabilitacji;
 prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej,
dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
 organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji
i seminariów;
 organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
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 wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
 reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
 współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi
i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
 prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań
Stowarzyszenia.
W roku 2011 Stowarzyszenie swoje cele i formy działania realizowało w ramach
nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizowało swoje
cele statutowe poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.
 działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- kod PKD 88.99.Z;
 pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
(szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej
niepełnosprawności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych
zainteresowanych osób) – kod PKD 85.59.B
 pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej
(opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD 86.90.E
 działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
– kod PKD 94.99.Z
W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizowało swoje
cele statutowe poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.Z
 działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie
sklasyfikowanej - kod PKD 88.99.Z;
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym (rok kalendarzowy 2011).
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu
w roku 2011 nie prowadziło działalności gospodarczej i nie zatrudniało żadnych
pracowników.
W roku 2011 Stowarzyszenie rozpoczęło przygotowania do budowy domu dla
niepełnosprawnych (wydatki z tym związane księgowane są na koncie 010-2 Środki trwałe
w budowie). Wydatki na środki trwałe w budowie: 16 195,24 zł.
Nie zakupiło innych środków trwałych o wartości zakupu powyżej 3 500 zł.
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg
rachunkowych został określony w następujących aktach prawnych:
1. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst pierwotny: Dz. U z 1994r.
Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
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handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539
ze zm.).
W dzienniku księgowań za miesiąc październik 2011 r. brak dokumentu DK 95 – nie został
użyty i wykorzystany.
Bilans i rachunek wyników za rok 2011 w formie wydruku z programu księgowego znajdują
się w załącznikach do sprawozdania.

STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2011
Saldo początkowe na dzień 01.01.2011:

455 715,47 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2011:

609 045,12 zł

w tym:
a. kasa (konto 100):

1 131,46 zł
57 913,66 zł

b. rachunek bankowy (konto 130):

Bank PEKAO S.A. Zabrze pl.Warszawski 9
Nr konta bankowego:18 1240 4849 1111 0000 5350 7738

c. lokata bankowa (konto 137):
550 000,00 zł
Bank PEKAO S.A. Zabrze pl.Warszawski 9
Nr konta bankowego: PL 49 1240 4849 2111 0010 8272 1270

I. Przychody:

742 837,61 zł

w tym:

A. Przychody z działalności statutowej: 724 447,10 zł
1. Składki członkowskie (konto 700-1):

3 498,00 zł

Na koniec roku 2011 członkowie stowarzyszenia zalegają za składki na kwotę 211,00 zł.
Nie udało się odzyskać 341,00 zł zł zaległych składek za rok 2010.

2. Inne przychody określone statutem:

723 650,10 zł

w tym:
a. Darczyńcy – osoby fizyczne:
- Darczyńcy – osoby fizyczne (konto 700-2-1):

- Darczycy - wpłaty na Dom św.Benedykta (konto 701-1):
b. Darczyńcy – instytucje i organizacje (konto 700-2-2):

27 514,13 zł
26 584,13 zł
930,00 zł

4 823,50 zł

c. Dofinansowania z PFRON (konto 700-2-3):

15 256,00 zł

d. Zbiórki parafialne (konto 700-2-4):

50 890,90 zł

e. Wpłaty z tytułu 1% z podatku (konto 700-2-6):

91 146,03 zł

Pieniądze, zebrane z tytułu 1% z podatku zebrane w latach poprzednich i dotychczas nie
wykorzystane to kwota 188 366,01 zł. W roku 2011 wykorzystano kwotę 58 018,66 zł
(16 195,24 zł na opłacenie dokumentacji związanej z przygotowaniem budowy domu dla
niepełnosprawnych i 41 823,42 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem turnusu
reh. – rek. – wyp. w Głogowie).
Pozostała z wpłat 1% do wykorzystania w przyszłości to kwota 221 493,38 zł.

h. Dotacje (konto 700-2-7):
- UM Zabrze umowa CRU/1052/2011 z dn. 15.03.2011

13 000,00 zł
6 000,00 zł
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(konto 700-2-7-1-1)
- UM Zabrze umowa CRU/2180/2011 z dn. 11.07.2011
(konto 700-2-7-1-2)



7 000,00 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:

19 374,07 zł
4 185,73 zł
8 480,34 zł

a. Darowizny rzeczowe (konto 700-3)
b. Wpłaty celowe:
- na organizowanie turnusów (konto 700-2-5-2):
- pozostałe wpłaty celowe (konto 700-2-5-3):

8 460,34 zł
20,00 zł

c. Akcja „Koreczek na domeczek” (konto 701-4-1)

6 708,00 zł

 Przychody z odpłatnej działalności statutowej: 98 829,00 zł
(konto 700-4):

a. Odpłatność uczestników turnusu (konto 700-4-1):
b. Przychody ze sprzedaży przedmiotu darowizny:

89 954,00 zł
8 875,00 zł

(konto 700-4-6)

 Pozostałe przychody statutowe (konto 700-5):

400 115,47 zł

a. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010:

390 115,47 zł

(konto 700-5-1)

b. Pozostałe przychody statutowe (konto 700-5-2):

10 000,00 zł

B. Przychody z operacji finansowych (odsetki bankowe): 18 390,51 zł
(konto 750-1)

II. Wydatki (koszty):

183 508,25 zł

w tym:

A. Koszty realizacji zadań statutowych: 179 537,79 zł
 Koszty nieodpłatnej działalności statutowej:
1. Koszty imprez śródrocznych:
2 736,87 zł
a) ogniska (konto 500-3-2):
b) rekolekcje (konto 500-3-1):
c) pozostałe (konto 500-3-4):
2. Programy i zadania specjalne (konto 500-7):
a. Program CRU/1052/2011:

70 815,30 zł
131,03 zł
1 702,95 zł
902,89 zł
16 701,68 zł
9 660,30 zł

kwota dotacji z UM Zabrze
udział własny Stowarzyszenia
udział własny niefinansowy stowarzyszenia:

6 000,00 zł
3 660,30 zł
800,00 zł

b. Program CRU/2180/2011
w tym:
kwota dotacji z UM Zabrze
udział własny Stowarzyszenia
udział własny niefinansowy stowarzyszenia:

7 041,38 zł

w tym:

3. Pomoc finansowa przekazana (konto 500-4):
 Koszty odpłatnej działalności statutowej:
1. Turnus w Głogowie (konto 500-1-10):
w tym:
- zakwaterowanie i wyżywienie:
- inne koszty:

2. Imprezy śródroczne – Aukcja (konto 500-10-2-4-1):

7 000,00 zł
41,38 zł
1 000,00 zł

51 376,75 zł
108 722,49 zł
105 311,76 zł
96 900,00 zł
8 411,76 zł

3 410,73 zł
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 Pozostałe koszty działalności statutowej:

0,00 zł

B. Koszty administracyjne: 3 970,46 zł
w tym:
0,00 zł

1. Amortyzacja (konto 550-1):
2. Zużycie materiałów i energii (konto 550-2):

905,10 zł

w tym:
a. materiały biurowe (konto 550-2-1):

212,32 zł

b. paliwo i transport (konto 550-2-2):

465,05 zł

c. pozostałe (konto 550-2-3):

227,73 zł

3. Usługi obce (konto 550-3):

2 682,30 zł

w tym:
a. usługi bankowe (konto 550-3-1):
b. usługi pocztowe (konto 550-3-2):
c. pozostałe usługi (konto 550-3-3):

307,08 zł
382,45 zł
1 992,77 zł

4. podatki i opłaty (konto 550-4):

60,00 zł

5. pozostałe koszty administracyjne (konto 550-8): 323,06 zł

C. Pozostałe koszty: 0,00 zł
1. pozostałe koszty finansowe (konto 751):
2. pozostałe koszty operacyjne (konto 761):

III. Wydatki na środki trwałe w budowie:

0,00 zł
0,00 zł

16 195,24 zł

(konto 010-2)

IV. Wynik finansowy na działalności statutowej: 544 909,31 zł
1. Przychód z działalności statutowej:
2. Koszty działalności statutowej:

V. Wynik finansowy brutto: 559 329,36 zł
1. Przychód:
3. Koszty:

Zabrze, 20.01.2012r.

742 837,61 zł
183 508,25 zł

724 447,10 zł
179 537,79 zł
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”
DANE STOWARZYSZENIA
Nazwa: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn”
Siedziba/adres: 41 – 803 Zabrze ul. Bytomska 39
Data rejestracji jako Stowarzyszenie: 13 grudzień 2004 r.
Data rejestracji jako OPP: 21 marzec 2007 r.
- Nr KRS 0000223459
-

REGON 278348621

-

NIP 6482520088

ZARZĄD
ks. mgr Henryk Bardosz – przewodniczący Zarządu
Beata Kocjan
– wice przewodnicząca Zarządu
ks. mgr Sebastian Bensz – skarbnik Zarządu
mgr Małgorzata Müller – sekretarz Zarządu

ŹRÓDŁA DOCHODU STOWARZYSZENIA.
Zgodnie z § 34 Statutu KSN „MiCz” na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 składki członkowskie;
 dotacje państwowe;
 dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
 dochody z organizowanych imprez charytatywnych;
 zapisy i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;
 wpływy z nawiązek sądowych;
 wpływy ze zbiórek;
 wpływy z działalności statutowej;
 odpisy podatkowe na cele statutowe;
 wpływy ze sponsoringu;
 dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie
celom statutowym;
 inne wpływy.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011 źródłami dochodu Stowarzyszenia
były:
- składki członkowskie;
- darowizny: sponsorzy indywidualni i instytucje;
- wpływy z 1% podatku;
- dotacja z UM Zabrze;
- dofinansowania na turnusy ze środków PFRON;
dochody z organizowanych imprez charytatywnych;
- zbiórki parafialne;
- przychody z operacji finansowych (odsetki bankowe).
Na dzień 31.12.2011 Stowarzyszenie liczyło 102 członków zwyczajnych, 2 członków
honorowych i 41 członków „podopiecznych” reprezentowanych przez rodziców lub
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opiekunów prawnych. W roku 2011 Zarząd skreślił z listy członków zwyczajnych 10 osób
(i 4 „podopiecznych”), przyjął 9 członków zwyczajnych (i 4 „podopiecznych”).

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Zgodnie z § 11 Statutu KSN MiCz celem Stowarzyszenia jest:
 kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii,
zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
 propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
 podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc
osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
 prowadzenie działalności charytatywnej;
 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 działalność oświatowa;
 działalność wydawnicza;
 propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
 promocja i organizacja wolontariatu.
Zgodnie z § 12 Statutu KSN MICZ, do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1. gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
2. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
3. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych;
4. tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby
niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
5. prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek
pomocy i rehabilitacji;
6. prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej,
dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
8. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych,
prelekcji i seminariów;
9. organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
10. wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
11. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
12. współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi
i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
13. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań
Stowarzyszenia.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – REALIZACJA W ROKU 2011
Stowarzyszenie w roku 2011 realizowało statutowe cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej
działalności. Podjęło następujące działania:
I. Nieodpłatna działalność statutowa i pożytku publicznego
1. Aby kształtować dojrzałe postawy chrześcijańskie w duchu wartości Ewangelii, zgodnie
z zasadami katolickiej nauki społecznej – dla członków i sympatyków stowarzyszenia
zorganizowano lub umożliwiono udział w spotkaniach religijnych:
 wspólnotowe rekolekcje: 8 -10 kwietnia rekolekcje wielkopostne (67 uczestników),
9 -11 grudnia rekolekcje adwentowe (68 uczestników). Rekolekcje odbyły się w Domu
Rekolekcyjnym w Zabrzu – Biskupicach;
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 pielgrzymki: 14 maja udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Niepełnosprawnych w Rudach
Raciborskich; 24 - 27 sierpnia udział w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce do
Częstochowy; 16 września udział w Nocnej Pielgrzymce Młodzieży do Rud
Raciborskich.
2. Propagując szeroko pojętą ideę integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz
mając na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom
i opiekunom, Stowarzyszenie realizowało dwa programy dotowane przez Urząd Miasta
Zabrze – Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.
I program (od 09 stycznia do 31 grudnia 2011):
Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością oraz spotkania
integracyjno - formacyjne (Umowa Nr CRU/1052/2011 z dnia 15.03.2011).
Kwota dotacji z UM Zabrze 6 000,00 zł – cała kwota została wykorzystana.
II program (od 01 czerwca do 31 grudnia 2011):
”JA TEŻ POTRAFIĘ” - zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych z różnoraką
niepełnosprawnością.
(Umowa
Nr
CRU/2180/2011
z
dnia
11.07.2011)
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie
i podtrzymywanie
umiejętności
niezbędnych
do
samodzielnego
funkcjonowania
osób
niepełnosprawnych.
Kwota dotacji z UM Zabrze 7 000,00 zł – cała kwota została wykorzystana.
W ramach tych programów zorganizowano:
 Cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych: 11 spotkań (w pierwszą niedzielę
miesiąca), w których brały udział osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin,
wolontariusze i sympatycy Stowarzyszenia w Domu Katechetycznym przy parafii Św.
Anny w Zabrzu oraz 10 spotkań (w drugą niedzielę miesiąca) dla dzieci i ich rodziców
(opiekunów) w siedzibie Stowarzyszenia - Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu –
Biskupicach.
Uczestnicy mieli możliwość udziału we Mszy Św., skorzystania z sakramentu pokuty.
Spotkania miały też charakter informacyjny. Przekazywane były bieżące wiadomości
dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz aktualności
z życia i działalności Stowarzyszenia. Na spotkania zapraszano gości, którzy próbowali
przedstawić swoje pomysły na realizację integracji społecznej i pomóc
w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z codziennego życia. Spotkania
były wzbogacone różnymi materiałami przedstawionymi za pomocą technik
multimedialnych.
Podczas spotkań w Biskupicach dla dzieci i rodziców prowadzone były nauki
przygotowujące niepełnosprawne dzieci do I Komunii i sakramentu bierzmowania.
Spotkania te ubogacone zostały specjalistycznymi zajęciami grupowymi
i indywidualnymi dla dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Zajęcia oparte były
o znane metody z pedagogiki specjalnej w tym: pedagogiki zabawy, muzykoterapii,
artterapii itp. W zajęciach uczestniczyli także wolontariusze, którzy pomagali dzieciom
niepełnosprawnym. W trakcie trwania zajęć rodzice dzieci niepełnosprawnych
uczestniczyli w grupie wsparcia. Ich celem jest wzajemna wymiana doświadczeń,
przekazanie bieżących informacji o możliwościach otrzymania dofinansowania
z PFRON-u (aktualne projekty i programy), ulg wynikających z ich sytuacji itp.
Uczestnicy wszystkich spotkań skorzystali ze słodkiego poczęstunku.
 Spotkania integracyjno – rekreacyjne: 5 czerwca na terenie „Ranczo Leśna”
w Zabrzu – Mikulczycach Rodzinny Piknik, podczas którego była możliwość
skorzystania z jazdy na koniach, przejażdżki bryczką, obejrzenia pokazów rodeo,
wspólnej zabawy i poczęstunku; 18 czerwca i 17 września w ogrodzie Domu
Rekolekcyjnego w Zabrzu – Biskupicach wspólnotowo – rodzinne spotkania przy
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ognisku, z elementami sportowych zabaw; 18 grudnia spotkanie wigilijne, w którym
wzięli udział członkowie stowarzyszenia, darczyńcy i zaproszeni goście (150 osób);
 Warsztaty plastyczne rękodzieła: 26 marca i 12 listopada w Domu Rekolekcyjnym
w Biskupicach. Prace podczas nich wykonane zaprezentowane zostały na
IV Kiermaszu Adwentowym przy parafii św.Wawrzyńca w Zabrzu - Mikulczycach, gdzie
nasze Stowarzyszenie miało swoje stoisko promujące działania KSN MICZ;
 Zabawy taneczno - muzyczne: w siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano 19 lutego
w godz. 15 – 19 zabawę karnawałową, w której wzięło udział 45 osób a 31 grudnia
sylwestrowy bal, w którym wzięło udział 40 osób (członków Stowarzyszenia i jego
sympatyków);
 Wspólne wyjścia na imprezy kulturalne: 19 marca do teatru na bajkę muzyczną,
30 kwietnia na Koncert „Nieszpory Ludzimierskie” w parafii św.Wojciecha w Zabrzu,
21 maja do Multikina w Zabrzu na film „Delfin Plum”;
 Udział w Spartakiadzie dla Niepełnosprawnych (8 października) zorganizowanej przez
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej w Zabrzańskim Technikum
Górniczym.
3. Zorganizowano 5 spotkań grupy wsparcia dla wolontariuszy w ich pracy na rzecz
Stowarzyszenia. Ich celem było organizowanie i planowanie pracy woluntarystycznej
a także krzewienie idei szeroko pojętego wolontariatu.
4. Stowarzyszenie dąży do stworzenia Domu św. Benedykta dla osób niepełnosprawnych.
Za zgodą władz kościelnych dom ten zostanie zbudowany na działce przylegającej do
Domu Rekolekcyjnego w Zabrzu – Biskupicach. Są przygotowane wstępne plany
i projekty zabudowy, trwa procedura uzyskania wszystkich potrzebnych zezwoleń na
zbudowanie tego domu. Gromadzone są środki finansowe na tą inwestycję.
II. Odpłatna działalność statutowa i pożytku publicznego
1. W ramach Dni Papieskich w Zabrzu 7 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury GUIDO
odbyła się organizowana przez nas aukcja „TYLKO MI SŁOŃCA NIE ZASŁANIAJ”
(z inicjatywy prezydent Miasta Zabrze przy współpracy Centrum Organizacji
Pozarządowych w Zabrzu). Celem zorganizowania aukcji było pozyskanie środków na
budowę domu dla niepełnosprawnych. Ze sprzedaży obrazów i rzeczy darowanych
naszemu Stowarzyszeniu na tą aukcję uzyskano 8 875,00 zł.
2. W dniach od 16 – 31 lipca Stowarzyszenie było organizatorem turnusu
rehabilitacyjnego rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (rozwój sfery duchowej
poprzez aktywny udział w praktykach religijnych) dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w Głogowie, w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II
prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża. W turnusie wzięło udział 120 osób,
które aktywnie uczestniczyły w rehabilitacji ciała i ducha. Rehabilitacja zdrowotna
prowadzona była w dobrze wyposażonym zapleczu fizjoterapeutycznym przez
wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów. Jednym z elementów rehabilitacji były też
zajęcia na basenie w Głogowie. Program rekolekcyjny tego turnusu umożliwił głównie
niepełnosprawnym uczestnikom udział w praktykach religijnych. Nie zabrakło też czasu
na wspólną i indywidualną rekreację.
Wszystkie te działania inicjowane i koordynowane były przez Zarząd Stowarzyszenia.
W roku 2011 odbyło się 7 zebrań zarządu.
Działania Zarządu w okresie 2011 kontrolowane były przez wewnętrzny organ kontroli
Komisję Rewizyjną. Przeprowadzono 2 kontrole.
Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową www.modlitwaiczyn.pl na której umieszczane
są bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia.
Zabrze, 20.01.2012r.

