
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Zdobywcy Marzeń” za rok 
2021 

 

Nazwa stowarzyszenia: Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych  

„Zdobywcy Marzeń”  

 
Adres siedziby: Hirszfelda 6, 20-092 Lublin 
Kontakt: e-mail – zdobywcymarzen@wp.pl 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość 

prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz 

niniejszego statutu. 

Władze Stowarzyszenia: 

Prezes zarządu: Justyna Krukowska 
Wiceprezes: Agnieszka Wardzińska 
Skarbnik: Paulina Włodarczyk 

NIP: 7123285914 

REGON: 061658108 
Konto bankowe: Bank ING 

§11. 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).  

 

§12. 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. 

 

Stowarzyszenie w 2021 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez 
następujące działania: 

1. W marcu 2021 roku wzięliśmy udział w akcji Procentujemy, akcja 
miała odbyć się w Skende Shoping w Lublinie niestety z powodu 
pandemii i zamknięcia galerii handlowych działanie nie doszło do 
skutku. 

2. W ramach firmowego programu charytatywnego C&F4GOOD jako 
jedną z wielu inicjatyw wymagających wsparcia pracownicy spółki 
C&F Sp. z o.o. wybrali projekt naszego Stowarzyszenia. Dzięki 
wsparciu w wysokości 2000 zł możliwy będzie zakup materiałów 
plastycznych i przeprowadzenie warsztatów. Dziękujemy 

3. . Dziękujemy serdecznie Agencji Reklamowej Maik z Lublina, a w 
szczególności panu Prezesowi Januszowi Babiczowi za zakup 
maszyny brajlowskiej i przekazanie jej naszej podopiecznej. 



Bezinteresowne wsparcie zwłaszcza w obecnych, trudnych 
czasach jest dla nas szczególnie ważne. 

4. W kwietniu dzięki dobremu sercu p. Agaty ze sklepu O'Kruszki 
Natury 10% ze sprzedaży trafi na nasze konto. Zbieramy na 
maszynę brajlowską dla naszej podopiecznej Weroniki. Wielkie 
podziękowania dla pani Agaty . 

5. Z przyjemnością informujemy, że projekt naszego Stowarzyszenia 
"Zdobywcy Marzeń" złożony w X Otwartym Konkursie ogłoszonym 
przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 
uzyskał akceptację Komisji Konkursowej i otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 20 tys. złotych. Projekt dotyczy 
organizacji Polsko - Rosyjskiego Integracyjnego Festiwalu 
Artystycznego "Kałakolczik"z udziałem gości z Rosji. Wydarzenie 
planowane jest na październik 2021 roku z nadzieją na 
stabilizację sytuacji epidemicznej. Autorom projektu serdecznie 
gratulujemy! 

6. Fundacja Medicover – jeden z naszych przyjaciół kolejny raz 
podał nam pomocną dłoń  Dzięki uprzejmości Fundacji zostało 
zorganizowane webinarium dla nauczycieli z dietetykiem doktor 
Joanną Karwat. Dodatkowo #FundacjaMedicover ufundowała 
pomoce plastyczno – kreatywne na kwotę 2000 złotych, które 
trafią do naszych podopiecznych z klasy szkoły Przysposabiającej 
do Pracy przy ulicy Wyścigowej. Dziękujemy serdecznie a 
szczególne uściski kierujemy w stronę Pana Jacka Wichowskiego, 
który zawsze pamięta o Zdobywcach i do Pani Agnieszki 
Skowrońskiej koordynatora kreatywnej części naszej współpracy. 

7. W czerwcu Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii 
Amerykańskiej – PACCF przekazała naszemu Stowarzyszeniu 
kwotę 5000$, która zostanie przeznaczona na remont dwóch sal 
edukacyjnych i zakup materiałów kreatywnych, które 
wykorzystamy w trakcie warsztatów – Akademia rękodzieła. 
Będzie się działo!!! . 

8. W czerwcu już po raz drugi nasz wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez Fundację Castorama Good Home. 
Otrzymaliśmy 26 000 zł na kolejne prace remontowe. A co 
będziemy remontować? Nie, nie zdradzimy. To będzie 
niespodzianka. Do zobaczenia wkrótce w odświeżonych 
wnętrzach. 

9. Konkurs fotograficzny pt. "Lublin w jesiennych barwach". 
Powolutku zbliża się do nas jesień. Zadanie konkursowe polega 
na uwiecznieniu na fotografii uroków naszego miasta otulonego 
jesiennymi barwami. Konkurs adresowany jest do uczniów SOSW 
dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie i odbędzie 
się w trzech kategoriach wiekowych: 

          I - przedszkola oraz uczniowie klas 1-3  

https://www.facebook.com/okruszkinatury/?__cft__%5b0%5d=AZXMZrKqTMKcn2jSFWBuJbHhkoYLYvSUg5PV_RfsuVZwvEFsBhgnsOiFXcojGTXLTfEcHE8JbxApL7PrlDn65ysKHN0aKx723YsypJau_JQRHDlid4bNmJom1WFLHT_p6oOhh-4zplKkj4wmVVMH-9QVXFhOqFezpu_0FwO65nsCJw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/okruszkinatury/?__cft__%5b0%5d=AZXMZrKqTMKcn2jSFWBuJbHhkoYLYvSUg5PV_RfsuVZwvEFsBhgnsOiFXcojGTXLTfEcHE8JbxApL7PrlDn65ysKHN0aKx723YsypJau_JQRHDlid4bNmJom1WFLHT_p6oOhh-4zplKkj4wmVVMH-9QVXFhOqFezpu_0FwO65nsCJw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fundacjamedicover?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwefmo55X-sCpT0vXSxYif5ng3ZSanqrwT84qS4cPBDkcuv6Qw3k_ojCJjhT9pY8oeO8jrQIF6IMmlEsIy-l7Q6CHwHCeAkFexV2fMcPuZYIHTIBR1Qckp5rbY7gYF7IxJHsEBJgRmgY3m0EsBqE8s&__tn__=*NK-R


         II - klasy 4-8  
         III- uczniowie szkół ponadpodstawowych.  
         Zapraszamy również do konkursu uczniów innych szkół oraz      
przedszkoli. 

  Termin nadsyłania prac - 31 października. Zdjęcia należy  
przesyłać   na adres: agnieszka.wardzinska@oswnw.lublin.eu.  

W mailu należy podać swoje imię i nazwisko oraz klasę. W przypadku 
uczniów spoza SOSW prosimy o podanie nazwy szkoły oraz imię i 
nazwisko opiekuna. 
 
10.  Bardzo dziękujemy Fundacji "Wawel z Rodziną" za słodką, 

przepyszną przesyłkę od św. Mikołaja dla naszych podopiecznych. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze dzieci zostały objęte akcją " 
Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja" . Dzięki Wam dziś na 
twarzach dzieci zagościł promienny uśmiech. Wielkie dzięki za tak 
ogromne Serce  

 

Zarząd Stowarzyszenia  

Prezes Justyna Krukowska 
Wiceprezes Agnieszka Wardzińska 
Skarbnik Paulina Włodarczyk 


