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Jarocin, dnia 19.04.2021 

  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH „TACY SAMI” W JAROCINIE 

ZA ROK 2020. 

 

I. Dane Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie  

 KRS 0000283848 

data wpisu 02.07.2007 

data uzyskania statusu OPP 17.11.2017 

sygnatura akt PO.IX NS-REJ.KRS/33427/17/109 

nr NIP   6172161063     

nr REGON  30065339 

adres:   63-200 Jarocin ul. Szubianki 21, tel. 062 747 21 53 , 

    faks 062 747 21 53 

e-mail: tacysamijarocin@free.ngo.pl  

nazwa banku i numer rachunku BS  o/Jarocin 36 8427 0009 0025 1965 2000 0001 

nazwa banku i numer rachunku 1% 09 8427 0009 0025 1965 2000 0002 

numer konta PZU 

Zarząd:  Prezes : Agnieszka Stelmaszyk  

Wiceprezes: Katarzyna Masłowska 

Skarbnik: Małgorzata Mysiukiewicz 

 

II. Cele statutowe 

Celem Stowarzyszenia jest : 

1. Pomoc społeczna uczniom Zespołu Szkół Specjalnych i ich rodzinom w trud-

nej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin; 

2. Działalność na rzecz integracji społecznej uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

i ich rodzin; 

3. Działalność na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami; 

4. Działania na rzecz promocji zdrowia fizycznego i psychicznego; 

5. Promocja i organizacja wolontariatu; 
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6. Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrona praw dziecka i rodziny; 

7. Organizowanie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom; 

8. Organizowanie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania uczniów Ze-

społu Szkół Specjalnych; 

9. Organizowanie działań z zakresu wypoczynku, upowszechniania kultury fi-

zycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa; 

10. Organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki. 

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

Stowarzyszenie swe cele realizuje nieodpłatnie poprzez:  

1) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych - organizowanie zajęć dodatkowych o charakterze sportowym i 

rekreacyjnym oraz rozwijającym sprawność fizyczną, organizowanie wycie-

czek szkolnych oraz wypoczynku i rekreacji dla dzieci, organizowanie imprez 

sportowych i turystycznych 

2) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej -  organizowanie zajęć 

dodatkowych o charakterze artystycznym, organizowanie warsztatów z dzie-

dziny kultury i sztuki  

3) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasy-

fikowane - organizowanie zajęć dodatkowych oraz warsztatów o charakterze 

edukacyjnym, organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania 

uzależnieniom oraz promujących zdrowy styl życia 

4) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie in-

dziej niesklasyfikowana  - organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw; 

5) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasy-

fikowane - organizowanie konferencji, warsztatów poruszających zagadnienia 

związane z szeroko rozumianą niepełnosprawnością; 

6) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie in-

dziej niesklasyfikowana - rozpowszechnianie idei wolontariatu w środkach 

masowego przekazu; 

7) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie in-

dziej niesklasyfikowana - współpracę z innymi placówkami edukacyjnymi, za-
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kładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, współpracę z in-

nymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia; 

8) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz 

usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzysze-

nia. 

9) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - pomoc rzeczowa dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

w Jarocinie poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego, podręczników, pomocy 

dydaktycznych, przyborów szkolnych  

Stowarzyszenie może realizować swoje cele odpłatnie poprzez: 

1) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych - organizowanie zajęć dodatkowych o charakterze sportowym i 

rekreacyjnym oraz rozwijającym sprawność fizyczną, organizowanie wycie-

czek szkolnych oraz wypoczynku i rekreacji dla dzieci, organizowanie imprez 

sportowych i turystycznych 

2) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej -  organizowanie zajęć 

dodatkowych o charakterze artystycznym, organizowanie warsztatów z dzie-

dziny kultury i sztuki  

3) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasy-

fikowane - organizowanie zajęć dodatkowych o charakterze edukacyjnym, or-

ganizowanie warsztatów edukacyjnych, organizowanie zajęć z zakresu profi-

laktyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz promujących zdrowy styl życia 

4) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie in-

dziej niesklasyfikowana  - organizowanie kiermaszów, licytacji; 

5) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasy-

fikowane - organizowanie konferencji, warsztatów poruszających zagadnienia 

związane z szeroko rozumianą niepełnosprawnością; 

6) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz 

usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzysze-

nia. 
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III. Informacje o działalności statutowej w 2020 roku 

 

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie: 

 

1. Projekt „Naucz mnie być Mamą 2020”  dla dzieci w wieku 0 – 7 lat uczęszczających 

na zajęcia wczesnego wspomagania (wydano 3224,00 zł z darowizny LIONS CLUB 

Jarocin) – realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. 

W ramach projektu Stowarzyszenie : 

 Zakupiło oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne wspierające codzienne za-

jęcia wczesnego wspomagania realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Ja-

rocinie 

 Zakupiło huśtawkę – siedzisko rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełno-

sprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidz-

kich. Huśtawka będzie użytkowana w szkolnym ogrodzie przygotowanym pod-

czas realizacji projektu „Piękny świat wokół nas” 

 

2. Projekt „Harcerski rok” dla członków szkolnej drużyny harcerskiej Nieprzetartego 

Szlaku (wydano 1571,73 ze środków Stowarzyszenia) – realizowany w okresie od 1 

września 2020 do 31 grudnia 2020. 

Uczestnicy projektu brali systematyczny udział w pracach drużyny harcerskiej Nieprze-

tartego Szlaku.  

Zwieńczeniem ich działań było zorganizowanie uroczystości przyrzeczenia harcerskiego 

dla nowych członków drużyny wraz z ogniskiem przy udziale zaproszonych gości i ro-

dziców harcerzy. 

 

3. Projekt „Zdalny dostęp do nauczania!” dotyczący zakupu 8 urządzeń elektronicz-

nych – tabletów z modemami LTE, zapewniających możliwość kontynuowania nau-

ki w sposób zdalny w okresie epidemii   (wydano 4752,00 zł z darowizny LIONS 

CLUB Jarocin)  

Działania w ramach projektu: 

 Nauczyciele – wychowawcy Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie dokonali 

analizy sytuacji swoich uczniów i wytypowali ośmioro, w przypadku których 
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sytuacja materialna nie pozwala na posiadanie i zakupienie urządzeń elektro-

nicznych.  

 Tablety po zakupieniu zostały przekazane uczniom w użytkowanie na czas za-

mknięcia szkoły czyli od kwietnia do czerwca 2020, oraz od października do 

grudnia 2020 

 

4. „Kulturalnie – niebanalnie” – projekt realizowany na przełomie roku 2019/2020, 

dotyczył zwiększenie dostępu do instytucji kultury dla 35 członków szkolnej druży-

ny ZHP oraz 15 opiekunów (instruktorów i rodziców) – wydano w sumie 10782,40 

zł, z czego 7061,62 zł z dotacji Fundacji PZU oraz 3720,78 zł ze środków Stowarzy-

szenia. Projekt realizowany do końca czerwca 2020.  

Działania w ramach projektu: 

1) Cykl warsztatów technicznych dla 35 uczestników i 15 opiekunów 

2) Cykl biwaków w połączeniu z wspólnym przygotowywaniem posiłków dla 35 uczest-

ników i 15 opiekunów 

3) Wycieczki do muzeów, teatrów: 

 Jarocin – Muzeum Regionalne, Muzeum Polskiego Rocka -17.10.2019 

 Poznań – Muzeum Rogala, Muzeum Powstania Wielkopolskiego – 20.11.2019 

 Poznań – Teatr Wielki – 18.12.2019 

 Poznań – Muzeum Etnograficzne – 23.01.2020 

 Witaszyce, Dobrzyca - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Napole-

ońskiego w Witaszycach – 13.02.2020 

 

5. „Piękny świat wokół nas” – projekt dotyczył modernizacji terenu wokół budyn-

ku, aby stworzyć miejsce wypoczynku i rekreacji dla uczniów (wydano 25180,00 

zł z dofinansowania Fundacji BGK w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna 

oraz 2.086,35 zł ze środków Stowarzyszenia). Projekt realizowany w okresie od 

1.01.2020 do 31.12.2020. 

Działania w ramach projektu:   

 Powstała reprezentacyjna część ogrodu, przed budynkiem szkolnym, gdzie po-

sadzone zostały rośliny o wartościach hortiterapeutycznych.  

 Zmodernizowana została przestrzeń wokół szkoły, aby stworzyć dwa obszary 

rekreacyjno – wypoczynkowe dla uczniów, będące gabinetami integracji sen-
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sorycznej w warunkach plenerowych. Uczniowie mają dostęp do huśtawek, 

piaskownicy, ścieżki sensorycznej, ławek i stołów, grilla. 

 Powstały skrzynie – zagony podwyższane dla ziół, nowalijek oraz nasadzone 

zostały krzewy owocowe 

 Zainteresowaliśmy i włączyliśmy wielu rodziców uczniów, niemal wszystkich 

nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły we wspólne działania 

 

IV. Dochody i wydatki: 

Stowarzyszenie w roku 2020 uzyskało przychody statutowe w kwocie  19.951,42  zł: 

 Darowizny:    11.493,62 zł 

 Wpływy z 1%::  8.145,80 zł  

 Składki statutowe:   312,00  zł 

Stowarzyszenie w roku 2020 poniosło koszt realizacji zadań statutowych w wysokości 

41.649,84 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 1591,00 zł (wykonanie pieczą-

tek, obsługa księgowa, opłaty bankowe i pocztowe). 

Stowarzyszenie wygenerowało stratę za rok 2020 w kwocie 23.289,42 zł. 

 

V. Zmiany prawne we władzach Stowarzyszenia w 2020 roku 

W roku 2020 nie dokonywano żadnych we władzach Stowarzyszenia . 

 

 

VI. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia w 2020 roku 

 

UCHWAŁA nr 1/2020 Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy 

Sami” w Jarocinie – w załączeniu 

UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy 

Sami” w Jarocinie – w załączeniu 

UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy 

Sami” w Jarocinie – w załączeniu 

 

……………………………………    ………………………………… 

Prezes         skarbnik 
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załącznik nr 2 do protokołu nr 6 zebrania Zarządu 

Jarocin, dnia 19 sierpnia 2020 

 

UCHWAŁA nr 1/2020 

Zarządu 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 

„Tacy Sami” w Jarocinie 

 

 

 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Ja-

rocinie w dniu 19 sierpnia 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 

rok 2019, podjął uchwałę w sprawie przekazania na realizację celów statutowych dodatniej 

różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, osiągniętą w roku 2019, w kwocie 

22 362,31 zł. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

Prezes        Sekretarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
załącznik nr 3 do protokołu nr 6 zebrania Zarządu 
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Jarocin, dnia 19 sierpnia 2020 

 

UCHWAŁA nr 2/2020 

Zarządu 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 

„Tacy Sami” w Jarocinie 

 

 

 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Ja-

rocinie w dniu 19 sierpnia 2020 podjął uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia następują-

cych osób: 

 

L.p. Imię i nazwisko Data i miejsce 

urodzenia  

 

Adres  

zamieszkania 

1. Teresa Bartkowiak – 

Bartczak 

09.08.1959 Biała Pod-

laska 

Ul. Bema 37/3  

63-200 Jarocin 

2. Sławomir Guszczak 04.08.1969, Jarocin Ul. Garncarska 11 

63-040 Nowe Miasto 

3. Wiesława Trawka – 

Nowak 

22.06.1958, Jarocin Ul. Żerkowska 30 

63-200 Jarocin 

4. Arleta Woźniak 05.09.1955, Jarocin Os. Konst. 3 Maja 11/20 

63-200 Jarocin 

5. Roguszczak Halina 22.02.1972, Jarocin Jadwigów 1a 

63-040 Nowe Miasto 

6. Maciejewska Zdzisława 21.11.1956, Jarocin Piastowska 2 

Jarocin 

7. Tomczak Mieczysława 28.11.1956, Jarocin Dobieszczyzna 119 

8. Małgorzata Sobczak 24.03.1968, Jarocin Ul. Św. Ducha 36/14 

63-200 Jarocin 

9. Błaszczyk Lucyna 27.05.1955, Golina Ul. Cukrownicza 16 

63-230 Witaszyce 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2 do protokołu nr 8 zebrania Zarządu 

Jarocin, dnia  29 grudnia 2020 
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UCHWAŁA nr 3/2020 

Zarządu 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 

„Tacy Sami” w Jarocinie 

 

 

o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki w 

kasie na dzień 31 grudnia 2020. 

 

Komisja została powołana w składzie: 

1. Izabela Porzucek 

2. Anna Benedyczak 

3. Liliana Jurga 

  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

Prezes        Sekretarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


