
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

„ Zdobywcy Marzeń” za rok 2018 

 

I. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” w 

Krajowym Rejestrze Sadowym zostało zarejestrowane 05.02. 2014r. Po numerem 0000496940. 

Numer NIP: 7123285914  

Regon: 06165810800000  

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  przy ul. Hirszfelda 6 na terenie Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.  

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby: 

1. Agnieszka Wardzińska - prezes zarządu 

2. Hanna Kostyra - wiceprezes zarządu 

3. Urszula Marzęda - skarbnik 

4. Ewa Puderecka - członek 

5. Ewa Prusak - członek 

 

II. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób niepełnosprawnych  

i ich środowisk. Celem działania Stowarzyszenia jest:  

1. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych.  

2. Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym,  ich rodzinom i opiekunom.  

3. Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych.  

4. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu 

uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.  

5. Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków 

finansowych na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych.  

6. Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz 

kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i 

opiekunom. 

7. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia 

niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i 

niezależności życiowej. 

8. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania.  

9. Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat 

specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych  

(zwłaszcza dzieci i młodzieży).  

10. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i 

sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).  

 

 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej - 

organizowanie akcji charytatywnych, aukcji, kiermaszów, zbiórek pieniężnych itp.  

2. Podejmowanie działalności gospodarczej.  

3. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  

4. Organizowanie, a także prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych 

oraz  warsztatów (edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych) 

dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.  



5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań, wyjazdów integracyjnych  

i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin  

i opiekunów.  

6. Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, nauczycieli 

i wychowawców.  

7. Prowadzenie poradni diagnostycznej. 

8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, 

kursów, prelekcji, szkoleń itp. w zakresie problematyki objętej działalnością Stowarzyszenia. 

9. Pomoc finansową i rzeczową podopiecznym Stowarzyszenia i ich rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

10. Działalność dokumentacyjną i wydawniczą  popularyzującą problematykę 

niepełnosprawności. 

 

III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

IV.  W 2018r. podjęto następujące uchwały: 

Uchwała Nr 1/2018 

Organu Kontroli Wewnętrznej 

 Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” 

z dnia 05.04.2018r. 

w sprawie powołania osoby do reprezentowania  Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami 

Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi. 

 

Uchwała nr 2 /2018 

Walnego Zebrania Członków 

w sprawie zmiany Statutu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

„Zdobywcy Marzeń” z siedzibą w Lublinie z dnia 04.06.2018r. 

 

Uchwała nr 3 /2018 Walnego Zebrania Członków 

Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” z dnia 04 

czerwca 2018 

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (1.01.-31.12.2017) 

 

V.  W roku 2018 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: 1423,09 zł 

VI. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. 

VII.  W 2018 roku  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. udzielił naszemu Stowarzyszeniu wsparcia 

finansowego w wysokości 2000 zł. Dzięki pozyskanym funduszom udało się zakupić wiele pomocy 

do zajęć rewalidacyjnych. Kupiono między innymi zestawy do stymulacji dotykowej, świetlny 

kamień do stymulacji wzroku, puzzle dźwiękowe oraz pomoce do dużej i małej motoryki. 

W ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 

2016-2020” Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 2128 zł na rozwijanie pasji i 

zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Odbył się między innymi warsztat 

edukacyjny Akademia Młodego Naukowca. W planetarium Gemini uczestnicy spotkania odbyli 

niesamowitą wędrówkę po naszej galaktyce. Poznali początki powstania wszechświata, uzyskali 

informacje na temat planet naszego układu słonecznego, obejrzeli zdjęcia przestrzeni kosmicznej 

wykonane przez teleskop Hubble’a. Również w ramach tego programu podopieczni Stowarzyszenia  

byli z wizytą w Młynie Hipolit, w którym to znajduje się  kolekcja minerałów, meteorytów i wielu 

wspaniałych skamielin. Wysłuchali wykładu na temat powstania naszej planety. Bawili się w 

poszukiwaczy złota, zwiedzili okolicę podczas godzinnej przejażdżki bryczką. Cały pobyt 

zakończył się ogniskiem. Zorganizowalismy dla dzieci wycieczkę do Lisowa połączoną z 



hipoterapią. Stowarzyszenie otrzymało również grant w ramach inicjatywy Meet and Code 

2018. Sponsorem inicjatywy był SAP, partnerem Fundacja TechSoup.   

Dla grupy przedszkolnej oraz uczniów klas I z SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

nasze stowarzyszenie zorganizowało zajęcia z dogoterapii. Celem zajęć było zintegrowanie dzieci 

ze sobą, budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami 

oraz kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem ze zwierzęciem. 

Zajęcia opłacone zostały ze  środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% .  


