
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki 

Osób Niepełnosprawnych „Widnokrąg” 

 za rok 2012 

 

I. Dane o organizacji 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób 

Niepełnosprawnych „Widnokrąg” 

 
adres siedziby: ul. Powstańców Śl. 141/8, 53-317 Wrocław 
organizacja pożytku publicznego, KRS  - 0000203930 
data rejestracji organizacji –  17.10.2006 r. 
NIP: 899-25-04-913,       REGON: 932996819 
 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:  
 
prezes – Leszek Kopeć,  zam. ul. Powstańców Śl. 141/8,  53 – 317 Wrocław 
wiceprezes – Barbara Włosiniak, zam. ul. Zimowa 3, 53 – 018 Wrocław 
skarbnik – Krystyna Waligóra, zam. ul. Śliczna 28/6, 50 – 556 Wrocław 
sekretarz – Urszula Dudczak, zam. ul. Nowodworska 87/13, 54 – 438 Wrocław   
członek Zarządu – Wiesław Drozdowski, zam. ul. Rynek 10/6 , 55 – 050 Sobótka              
 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Głównymi celami działania Stowarzyszenia są: 
1. upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych, 
2. wspieranie rozwoju kultury i sztuki osób niepełnosprawnych – w szczególności dzieci         

i młodzieży, 
3. integracja międzynarodowych i polskich środowisk kulturalnych, 
4. reprezentowanie zintegrowanych środowisk kulturalnych wobec organów władzy               

i administracji państwowej oraz organizacji społecznych i zawodowych, krajowych oraz 
międzynarodowych, 

5. inicjowanie i wspieranie działań i inwestycji w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 
osób niepełnosprawnych, 

6. dążenie do likwidowania barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy grupami 
niepełnosprawnych, a innymi grupami społecznymi, 

7. tworzenie warunków do pełnego włączania osób niepełnosprawnych w lokalne środowiska 
społeczne, 

8. prowadzenie działalności mającej na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, 
zajmującym się szeroko pojętą twórczością – działalności pomocowej i charytatywnej. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi        
i środowiskami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, 

2. gromadzenie funduszy na rzecz wspierania działalności w zakresie upowszechniania 
kultury i sztuki osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez pozyskiwanie sponsorów 
działalności kulturalnej, 



3. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, inicjowanie i organizowanie działań 
kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, 

4. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz inicjatyw w zakresie upowszechniania 
kultury i sztuki osób niepełnosprawnych, 

5. organizowanie konferencji, kursów, konsultacji o tematyce związanej z kulturą i sztuką 
osób niepełnosprawnych, 

6. stworzenie ośrodka szkolenia psów przewodników, 
7. stworzenie specjalistycznej pracowni komputerowej,  
8. organizowanie kursów komputerowych dla osób niewidzących i niedowidzących oraz 

organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, związanych ze szkoleniem psów 
przewodników,  

9. występowanie z opiniami i postulatami do władz w sprawach istotnych dla 
upowszechniania kultury i sztuki osób niepełnosprawnych, 

10. prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczej, a także rozpowszechnianie 
wydawnictw związanych z kulturą i sztuką osób niepełnosprawnych, 

11. działanie skierowane na powstanie studia nagrań, 
12. działanie w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej.  

  
III. Opis głównych form działalności Stowarzyszenia o skutkach finansowych, 

  
W 2012 roku Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe prowadząc następujące 

działania:  

1. Marzec 2012 – realizacja projektu finansowego przez woj. Dolnośląskie pod hasłem 
”Legendy Wrocławia” 

2. Marzec 2012 – Warsztaty Radiowe dla osób niewidomych i słabowidzących 
3. Maj/czerwiec – warsztaty artystyczne w zakresie emisji głosu, ruchu scenicznego, 

kształcenia słuchu, zajęć żywego słowa, ćwiczeń logopedycznych, zajęć tanecznych 
(tańca w kręgu), realizacji dźwięku, zajęć z reklamy radiowej 

4. 13.06.2012 – Festiwal Piosenki „Szansa na sukces” 
5. 14.06.2012 – tradycyjna impreza Święto Muzyki, Koncert w Centrum Kultury Zachód 

pod hasłem „”Nieś muzyko słowa mądre” 
6. 28.09 – 30.09.2012 – udział podopiecznych Stowarzyszenia w konkursie wokalnym  
      i w Koncercie Galowym w Festiwalu Twórczości Osób Niewidomych „Widzieć Muzykę”  
      – prezentacja formy musicalowej „Piosenki z charakterkiem” i montażu słowno –  
      muzycznego „Rozmowy liryczne dwóch z dodatkiem trzeciego” 
7. Grudzień 2012 – cykl koncertów kolędowych  

 - 14.12.2012 – uświetnienie Wigilii Radców Prawnych – Dom Pielgrzyma (Ostrów   
    Tumski) 
 -  16.12.2012 – Koncert Kolędowy na zaproszenie Centrum Kultury w Wieruszowie –  
     udział w Wigilii Artystycznej 
- 19.12.2012 – Koncert Kolędowy w Wyższej Szkole Dolnośląskiej.   

8. Jak co roku zespół „Do Czasu” oraz inni podopieczni Stowarzyszenia uświetniali swoimi  
      występami przebieg licznych spotkaniach środowiskowych a także zabezpieczali ich  
     nagłośnienie.   



  9. Stowarzyszenie zmodernizowało studio radiowe w Ośrodku dla dzieci słabowidzących  
       i niewidomych we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej. 
 

IV. Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

Zestawienie przychodów 2012 

 

- składki członkowskie             –          460,00 zł 
- odpisy z podatku 1%             –       1 862,90 zł 
- dotacje celowe na realizację zadań statutowych  –     67 754,77 zł 
- darowizny od osób fizycznych                           –       2 485,00 zł 
    

   Przychody ogółem – 72 562,67 zł 

 

V. Informacja o poniesionych kosztach i ich strukturze: 

 

Zestawienie kosztów w 2012 roku 

 
- koszty realizacji zadań statutowych ogółem                     –   65 066,04 zł 
- koszty administracyjne ogółem                                         –     8201,66 zł      
  w tym: wynagrodzenia i składki ZUS            –     2 369,30 zł 
               usługi pocztowe, opłaty bankowe             –     1 600,35 zł 
 

VI. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

Stowarzyszenie „Widnokrąg” nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

VII. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)  

 
W 2012 roku realizowaliśmy następujące projekty w oparciu o umowy dotacyjne:  

1. „Legendy Wrocławia” – projekt sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego (10 000,00 zł); 

2. „Warsztaty radiowe” – projekt sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego (9 958,00 zł) 

3. "Wydanie płyty Legendy Wrocławia" – projekt sfinansowany ze środków Gminy Wrocław  
(10 000,00 zł) 

4. „Warsztaty wielotematyczne”” - projekt sfinansowany ze środków PFRON przez Gminę 
Wrocław (25 109,16 zł) 

5. „Warsztaty wokalne” - projekt sfinansowany ze środków Gminy Wrocław (9 998,88 zł. 

Zadania te zostały wykonane przez Stowarzyszenie prawidłowo a sprawozdania złożone  
w wyznaczonym przez jednostki zlecające terminach. 
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe zostały  



wykonane prawidłowo i przekazane w odpowiednich terminach. 
Środki pozyskane w ramach 1% zostały wykorzystywane na  bieżącą realizację zadań statutowych 
Stowarzyszenia.  
 
VIII. Informacja o przeprowadzonych w organizacji kontrolach i ich wynikach.  

 
W 2012 r. przeprowadzono kontrolę realizacji zadania zleconego przez Gminę Wrocław.  
W czasie kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne zostały 
zrealizowane.  
 


