SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki
Osób Niepełnosprawnych „Widnokrąg”
za rok 2013
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 – 20.04.2004
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
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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 2013 roku Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe prowadząc następujące
działania:
1. kwiecień 2013 – Warsztaty Radiowe dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. 06.04.2013 – Zorganizowanie przesłuchań eliminacji konkursowych (Festiwal „Wygraj
Sukces”) – Impreza ogólnopolska. Stała współpraca z domem Kultury w Tarnobrzegu.
3. czerwiec 2013- Zorganizowanie Święta Muzyki:
- 04.06. 2013- Festiwal Piosenki "Szansa na sukces”.
- 11.06.2013 - Koncert zespołu "Do czasu".
4. 12.07.-26.07.2013 – Zorganizowanie obozu artystycznego " Łeba 2013".
5. 27-28.09.2013 - Przygotowanie muzyczne podopiecznych Stowarzyszenia na XIV
Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim "Widzieć
muzykę".
6. 14-17.11. 2013- Organizacja XVI Festiwalu Twórczości w Cieplicach "Widnokres 2013”.
7. Przygotowanie młodszej formacji " Przed Czasem" do III Mikołajkowego Konkursu
Piosenki i Wiersza w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Worcela we Wrocławiu.
8. Grudzień 2013 – Cykl koncertów kolędowych zespołu "Do Czasu".
- 17.12.2013 – Występ zespołu w auli szkolnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.
- 18.12.2013 – Koncert Kolędowy w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, uświetniający wigilię
pracowników Uczelni.
- 20.12.2013 - Koncert kolędowy zorganizowany dla Banku PKO BP we Wrocławiu.
Podopieczni dostali bogate paczki.
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W związku z utworzeniem instytucji kultury- ("Radio Szafir" ), przez cały rok 2013 trwały
pracę związane z tworzeniem i rozbudową internetowej stacji radiowej. Uruchomiliśmy stałe
programy radiowe i pozyskaliśmy do współpracy wolontariuszy oraz dziennikarzy niewidomych.
Przez cały czas prowadzona była akcja informacyjna, mająca na celu, dotarcie do jak największej
liczby potencjalnych słuchaczy. Pod koniec roku 2013 zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy
Radia "Szafir". Były to dwie osoby niewidome: Aleksandra Busse- Brandyk i Ewa Domańska.
W grudniu została zatrudniona kolejna osoba niedowidząca, z I grupą, – Piotr Krystkiewicz,
na stanowisku Realizatora radiowego. Radio "Szafir" okazało się doskonała formą promocji
i realizacji działalności statutowej stowarzyszenia, dlatego też w kolejnych latach budżetowych,
zostaną podjęte wszelkie możliwe wysiłki i środki, mające na celu merytoryczny, praktyczny
i techniczny rozwój radia. Pracowniczy Radia "Szafir" zostali zatrudnieni w ramach systemu
obsługi

dofinansowań

rynku

pracy

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy stałą współpracę ze Spółdzielnią Niewidomych "Nadodrze"
w Bytomiu Odrzańskim oraz Spółdzielnią „Dolsin” we Wrocławiu. Obie firmy wspomogły akcję
letnią" Łeba 2013". W trakcie roku 2013 przedstawiciele Zarządu naszego Stowarzyszenia brali
udział w wielu konferencjach i spotkaniach. W ubiegłym roku nawiązaliśmy stałą współpracę ze
Spółką

„Dawg” (Spółka Urzędu Marszałkowskiego) oraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości,

mieszczącym się przy ul. Kasztanowej 3a. W poprzednim roku podjęliśmy działania mające na
celu utworzenia Centrum Radiowego i Klubu dla Osób Niepełnosprawnych „ Pod Kasztanami”.
Działania te są nadal kontynuowane.
IV.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

Zestawienie przychodów 2013
- składki członkowskie
–
520,00 zł
- odpisy z podatku 1%
–
5.953,70 zł
- dotacje celowe na realizację zadań statutowych – 106.734,47 zł
- darowizny od osób fizycznych
–
26.011,00 zł
Przychody ogółem – 139.219,17 zł
V.

Informacja o poniesionych kosztach i ich strukturze:

Zestawienie kosztów w 2013 roku
- koszty realizacji zadań statutowych ogółem
- koszty administracyjne ogółem

– 128.589,14 zł
– 21.270,95 zł
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w tym: wynagrodzenia i składki ZUS
- usługi pocztowe, opłaty bankowe
VI.

–
–

15.465,00 zł
753,53 zł

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 2013 roku zrealizowaliśmy następujące projekty w oparciu o umowy dotacyjne:
1. Wyjazdowe lato - ŁEBA 2013 - projekt zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu
Gminy Wrocław - (53.177,49 zł).
2. Warsztaty radiowe 2013 - edycja wiosenna - projekt zrealizowany ze środków
pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- (11.880,47 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 2013 r. przeprowadzono kontrolę realizacji zadania zleconego przez Wydział Kontroli Urzędu
Miejskiego Wrocławia. W czasie kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Zalecenia
pokontrolne zostały zrealizowane.

4

