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Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „ASPI” za 2016 rok
Sprawozdanie
z
działalności
zostało
opracowane
zgodnie
z paragrafem 20 ustęp 12 Statusu Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem
Aspergera „ASPI”. Sprawozdanie Zarządu obejmuje:
1. Informacje ogólne;
2. Zdarzenia wpływające na działalność jednostki w 2016;
3. Przewidywany rozwój stowarzyszenia i plan na 2017 rok;
4. Wnioski końcowe.
Ad.1
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Stowarzyszenie działa w oparciu o statut Stowarzyszenia sporządzony w dniu
25.04.2009 ze zmianami z dnia 29.03.2015
Stowarzyszenie posiada:
-Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.08.2009 roku, nr KRS
0000335258. Postanowienie Sądu rejonowego w Bydgoszczy, sygn. akt BYXIII NSREJ.KRS/8834/09/970 ze zmianami ( adresu siedziby i składu zarządu ) z dnia
5.05.2015 oraz z dnia 19.06.2015 i 21.07.2016.
-Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon z dnia 26.08.2009 . nr REGON 340629482.
-Decyzję I-go Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie nadania numeru NIP
554-284-71-49
Władze Stowarzyszenia:
• Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Członków w 2016 roku miało miejsce 17 IV w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Broniewskiego 1.
Na dzień 31 XII 2016 roku w poczet członków Stowarzyszenia zalicza się 144
osoby. W ciągu minionego roku przyjęto 20 nowych członków, skreślono – 32.
• Zarząd:
W skład zarządu wchodzą:
Prezes – Małgorzata Błaszczyk
Z-ca prezesa - Barbara Golasik
Sekretarz – Katarzyna Nowicka
Dwóch członków zarządu:
Magdalena Nakielska,
Edyta Bartłomiejczak
Zarząd wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie.
• Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Łucja Umińska,
Członkowie:

Dariusz Długołęcki,
Edyta Świstowska.
Anna Kasprzyk.
KR wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie.
Przedmiot działania Stowarzyszenia:
Na podstawie statutu podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest inicjowanie
i prowadzenie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym z Zespołem
Aspergera oraz ich rodzin w sprawach dotyczących ochrony i poprawy zdrowia,
rehabilitacji, edukacji i podnoszenia sprawności fizycznej, poprawy warunków
socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
Stowarzyszenie wspiera instytucje zajmujące się kształceniem, wychowywaniem
i opieką nad osobami z Zespołem Aspergera.
Stowarzyszenie popularyzuje aktywną turystykę, rekreację i sport wśród osób
niepełnosprawnych.
Ad. 2
Stowarzyszenie w roku 2016 realizowało swoje cele statutowe poprzez:
1. Zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z ZA w ramach
różnych projektów:
a) Projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. „Jestem ASPI i lubię to”;
w ramach którego prowadzono terapię grupową (TUS i TUP) oraz
indywidualną, różne zajęcia i warsztaty integracyjne i wspomagające rozwój
zainteresowań, 4 obozy terapeutyczne. Zakończenie projektu: 31.03.2017.
Łączna wartość projektu w roku 2016 wyniosła 415.144,30 zł;
b) Projekt „Szansa”, realizowany ze środków PFRON, którego zleceniodawcą
był KPUM. Łączny koszt zadania: 47.200 zł, w ramach którego odbywały się
warsztaty
z seksuologiem, wizażystą i fryzjerem, doradcą zawodowym, a także zajęcia
z robotyki, aikido, tańca towarzyskiego, wspinaczki skałkowej, dodatkowo
przeprowadziliśmy 6 biwaków psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz
letnie półkolonie. Projekt trwał od V do XII 2016r.
c) Projekt „Aktywny w grupie”- dofinansowany ze środków urzędu Miasta
Bydgoszczy. Łączna wartość projektu 4000 zł. Trwał od VI do XII 2016 r.skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących Bydgoszcz i oferujący
zajęcia na skałce wspinaczkowej.
2. Organizację innych zajęć ogólnorozwojowych i integracyjnych zarówno dla
dzieci i młodzieży jak i całych rodzin:
• bal noworoczny I 2016;
• ferie zimowe w postaci półkolonii I 2016 (zajęcia na sali, wyjścia do kina,
wycieczka do ZOO, ognisko, pieczenie babeczek, pokaz magicznych sztuczek,
wycieczka do Manufaktury słodyczy, zajęcia taneczne itp.);
• szkolenie dla rodziców dzieci z ZA I i II 2016
• walentynki II 2016;
• 3 warsztaty plastyczne z arteterapii 13 III, 15 V, 13 XI-2016;

• piknik rodzinny na zakończenie roku szkolnego 26 VI 2016;
• 3 obozy dla młodzieży letnie w górach i 1 dla dzieci nad jeziorem w ramach
JALT, obóz wspinaczkowy, wczasy rodzinne – VI-IX 2016
• warsztaty piernikowo-anielskie 03 XII 2016 ;
• koncert kolęd i kiermasz świąteczny10 XII 2016;
• comiesięczna kawiarenka rodzica z towarzystwem pedagoga;
3. Złożenie 7 wniosków o dofinansowanie projektów do różnych instytucji.
4. Utrzymanie, konserwacja i modernizacja siedziby Stowarzyszenia.
5. Zawarcie licznych umów i porozumień niezbędnych do prowadzenia
działalności:
• zawarcie umów z personelem merytorycznym,
• podpisanie umów z grantodawcami,
• podpisanie umów najmu pomieszczeń na terapię,
• zawarto liczne porozumienia o współpracy z wolontariuszami;
• podpisanie umowy darowizny z PFRON o/Kujawsko-Pomorski w Toruniu na
2 zestawy komputerowe.
6. Uczestnictwo w cyklu szkoleń „Zrozumieć autyzm”. Jednym z prelegentów
była pani Barbara Golasik.
7. Działania w obszarze administracyjno-instytucjonalnym:
• uporządkowanie i uaktualnienie danych osobowych członków Stowarzyszenia;
• podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej, na mocy której udziela się
upoważnienia członkom KR do reprezentowania Stowarzyszenia przy
czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem ASPI
a członkiem zarządu Stowarzyszenia;
• II 2016 - PFRON przeprowadził kontrolę I -go etapu projektu JALT
zakończoną pomyślnie;
• III 2016 - przeprowadzono audyt II-go etapu projektu JALT;
• VII 2016 – Sanepid oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy skontrolowało
naszą grupę obozową w Chomiąży Szlacheckiej w zakresie spełnienia
wymogów objętych ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN z 30-032016. - obie kontrole nie wykazały uchybień;
• IX 2016- ZUS przeprowadził kontrolę Stowarzyszenia jako płatnika składek,
za lata 2013-2015 w wyniku której musieliśmy spłacić wykazane zaległości
z lat ubiegłych.
8. Pozostałe zadania realizowane przez Stowarzyszenie:
• prowadzenie biblioteczki Stowarzyszenia i ciągłe powiększanie księgozbioru,
• prowadzenie strony internetowej www.stowarzyszenie-aspi.pl,
• promocja Stowarzyszenia w internecie,
Ad. 3
Zarząd planuje następujące kierunki działań w 2017 roku:
1. Udział w projektach i konkursach dających możliwość dofinansowania
naszych działań terapeutycznych i integracyjnych.
2. Organizację wspólnych wyjazdów wakacyjnych.
3. Organizację imprez integracyjnych.

4.
5.
6.
7.

Udział w konferencjach i spotkaniach na temat Autyzmu i Zespołu Aspergera.
Kontynuowanie zajęć ogólnorozwojowych – skałki, taniec, robotyka.
Pomoc rodzicom w przejściu prze I etap „podróży z Aspergerem”.
Uzupełnianie zasobów Stowarzyszenia.

Ad. 4 Wnioski końcowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016 sporządzone zostało przez
Biuro Rachunkowe Finanse s.c. Hanna Kalczyńska, Magdalena Wojewódzka
z Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 19 , w ustawowym terminie.
Zarząd Stowarzyszenia wnosi o:
 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku
2016,
 udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2016 roku.

