Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu
Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych
za rok 2010
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski za 2010 r. uzyskał jako organizacja pożytku
publicznego 1% wpłat na OPP.
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
ul. dr. J. Babińskiego 29 bl. 23/3
30-393 Kraków
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 listopada 1994r.
Numer KRS:
0000088851
REGON:
357103108
Dane dotyczące członków Zarządu:
PREZES ZARZĄDU OKRĘGU – JAN ROMAN ORTYL
SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU – ELŻBIETA BANIA
WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – JÓZEF KAZIMIERZ HANDZLIK
WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – HALINA KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU OKRĘGU – ANNA SZYPUŁA
Cele statutowe Stowarzyszenia:
A) Społeczna integracja, rehabilitacja, wyrównywanie szans w dostępie do informacji,
edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich
praw obywatelskich.
B) Reprezentacja swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski w 2010 roku prowadził działalność
statutową w zakresie poszczególnych przedmiotów działalności pożytku publicznego poprzez
niżej wymienione działania:
I. Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w poczet członków
W 2010 roku PZN OM zarejestrował i przyjął w poczet członków 205 osób, w tym 171 osób
w poczet członków zwyczajnych i 34 osoby w poczet członków podopiecznych /dzieci/. 1
osoba została przyjęta w poczet członków nadzwyczajnych.
II. Prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej,
społecznej i zawodowej niewidomych między innymi poprzez organizowanie różnych
form rehabilitacji:
a) przy współudziale środków uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego PZN OM dla
swoich członków zorganizował:
- w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2010 roku zadanie pn. „Tacy sami a ściana między
nami” z zakresu podtrzymywania aktywności życiowej ułatwianiu osobom niewidomym i
słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym, dla 88 osób;
- w okresie 08 listopada do 17 grudnia 2010 roku zadanie pn. „Wspólnie przez mrok” z
zakresu
stymulowania i podtrzymywania aktywności życiowej i społecznej osób
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, dla 130 osób;
b) przy współudziale środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego PZN OM dla swoich członków zorganizował:
- w okresie od 23 lipca do 10 grudnia 2010 roku zadanie pn. „Aktywni mimo przeciwności” z
zakresu promowania aktywności społeczno-edukacyjno-kulturalnej, oraz z zakresu
rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej, dla 253 osób;
c) przy współudziale środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:
- w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r. – w ramach zadań zlecanych konkurs I pn.
„Nasza Placówka – porady dla was”- prowadzenie poradnictwa psychologiczno- prawno
obywatelskiego, udzielono porad dla 390 osób;
- w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010r. – w ramach zadań zlecanych konkurs II pn.
„Moja praca – moja szansa” – aktywizacja zawodowa dla 30 osób;
- 01.08.2010r. – 31.12.2010r. – przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zadania pn. „Wyjść z mroku – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
typach placówek” dla 48 osób;
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d) w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku PZN OM dla swoich członków przy
dofinansowaniu PCPR, MOPS, władz samorządowych, sponsorów lub środków
własnych zorganizował:
- PZN OM Koło Terenowe w Andrychowie dla swoich członków zorganizowało:
- 29.06.2010r. – wycieczka turystyczno-rekreacyjna do zamku w Pszczynie dla 40 osób;
zadanie dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- 01.07.2010r. – 31.10.2010r. – Bowling – rehabilitacja poprzez sport dla 10 osób; zadanie
dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- 23.11.2010r. – zorganizowanie imprezy integracyjnej - „Andrzejek” dla 40 osób; zadanie
dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- PZN OM Koło Powiatowe w Bochni dla swoich członków zorganizowało:
- 19.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 110 osób, zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
- 18.02.2010r. – 15.11.2010 – warsztaty arteterapii pn. „Integracja poprzez kulturę, sztukę
osób niewidomych i słabowidzących” dla 342 osób; zadanie dofinansowane przez Powiat
Bocheński;
- 15.05.2010r. – integracyjny wyjazd do Zabawy dla 40 osób; zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
- 17.06.2010r. – 20.06.2010r. – wycieczka turystyczna na Półwysep Helski dla 50 osób;
zadanie dofinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 06.07.2010r. – wycieczka integracyjna do Zakopanego i Szaflar dla 45 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła;
- 09.09.2010r. – zorganizowanie zawodów sportowych dla 50 osób niewidomych i
słabowidzących, mających na celu ich aktywizację i rehabilitację, na terenie Kopalni; zadanie
dofinansowane przez Gminę Miasto Bochnia;
- 14.10.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Dzień Białej Laski” dla 80 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła;
- 17.12.2010r. – integracyjne spotkanie mikołajkowe dla 14 dzieci; zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła.
- PZN OM Koło Powiatowe w Brzesku dla swoich członków zorganizowało:
- 19.10.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Dzień Białej Laski” dla 75 osób, realizację
zadania dofinansowało PCPR Brzesko oraz Powiat Brzeski;
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- PZN OM Koło Powiatowe w Gorlicach dla swoich członków zorganizowało:
- 05.05.2010r. – wycieczka do Częstochowy dla 50 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR
Gorlice oraz Urząd Miasta Gorlice;
- 31.05.2010r. – spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka; zadanie zrealizowano ze
środków Gminy Biecz;
- 28.07.2010r. – wycieczka Kielce-Chęciny dla 50 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR
Gorlice oraz Urząd Miasta Gorlice;
- 08.10.2010r. – w ramach zadania pn. Integracja ze środowiskiem. Działalność edukacyjna i
profilaktyczna osób niewidomych” zorganizowano prelekcję; zadanie dofinansowane ze
środków Urzędu Miasta Gorlice;
- 07.12.2010r. – integracyjne spotkanie mikołajkowe; zadanie dofinansowane przez Gminę
Lipinki;
- 08.12.2010r. –
Gminy Bobowa;

integracyjne spotkanie opłatkowe; zadanie dofinansowane przez Urząd

- PZN OM Koło Terenowe w Kętach dla swoich członków zorganizowało:
- 13.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 80 osób; zadanie zrealizowane ze
środków własnych koła;
- 04.03.2010r. – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet dla 20 osób; zadanie
zrealizowane ze środków własnych koła;
- 12.05.2010r. – spotkanie integracyjno-kulturalne pn. „Majówka” dla 57 osób; zadanie
zrealizowane ze środków własnych koła;
- 24.08.2010r. – integracyjne spotkanie pn. Pożegnanie lata dla 67 osób; zadanie zrealizowane
ze środków własnych koła;
- 13.10.2010r. – integracyjne spotkanie z okazji Dnia Białej Laski dla 56 osób; zadanie
zrealizowane ze środków własnych koła;
- PZN OM Koło Kraków-Śródmieście dla swoich członków zorganizowało:
- 15.04.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Jajko Wielkanocne” dla 25 osób; zadanie
zrealizowane ze środków własnych koła;
- PZN OM Koło Kraków-Nowa Huta dla swoich członków zorganizowało:
- 16.02.2010r. – integracyjna zabawa karnawałowa dla 30 osób; zadanie zrealizowane ze
środków własnych koła;
- 08.03.2010r. – zorganizowanie integracyjnego spotkania z okazji Dnia Kobiet dla 25 osób;
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zadanie zrealizowane ze środków własnych koła;
-12.06.2010 r. – zorganizowanie wycieczki do Ojcowa dla 17 osób; zadanie dofinansowane ze
środków MOPS Kraków;
- 18.10.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Biała Laska” dla 27 osób; zadanie zrealizowane
ze środków własnych koła;
-18.12.2010r. – spotkanie opłatkowe dla 100 osób; zadanie dofinansowane z MOPS Kraków;
- PZN OM Koło przy KSN „Sanel” dla swoich członków zorganizowało:
- 25.11.2010r. – zorganizowanie integracyjnego spotkania świątecznego dla 115 osób;
zadanie zrealizowano ze środków własnych koła;
- PZN OM Koło Kraków-Podgórze dla swoich członków zorganizowało:
- 04.01.2010r. – zorganizowanie integracyjnego spotkania świątecznego pn. „Wspólne
kolędowanie; zadanie zrealizowano ze środków własnych koła;
- 10.02.2010r. – zorganizowanie spotkania integracyjnego na zakończenie karnawału pn.
„Śledzik”; zadanie zrealizowane ze środków własnych koła;
- 15.03.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Powitanie wiosny”; zadanie zrealizowane ze
środków własnych koła;
- 17.05.2010r. – wyjazd do Częstochowy dla 45 osób; zadanie dofinansowane przez MOPS
Kraków;
- 14.10.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Biała laska”; zadanie zrealizowane ze środków
własnych koła;
-PZN OM Koło Terenowe w Krzeszowicach dla swoich członków zorganizowało:
- 10.12.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 18 osób, zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
-PZN OM Koło Powiatowe w Limanowej dla swoich członków zorganizowało:
- 23.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 55 osób; zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
-18.08.2010r. – 19.08.2010r. – wycieczka turystyczno-rekreacyjna „Szlakiem renesansu” do
Kazimierza Dolnego oraz Sandomierza dla 30 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w
Limanowej;
- PZN OM Koło w Nowym Sączu dla swoich członków zorganizowało:
-04.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 140 osób; zadanie zrealizowano ze
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środków własnych koła;
- 01.02.2010r. – 30.11.2010r. – prowadzenie zespołu muzycznego przy PZN Koło Nowy Sącz
oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży dla 9 osób; zadanie dofinansowane przez Urząd
Miasta Nowy Sącz;
-01.03.2010r. – 15.12.2010r. – współpraca z Bankiem Żywności-przywóz żywności na trasie
Kraków-Nowy Sącz; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Nowy Sącz;
-10.04.2010r. – integracyjne spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych dla 120 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła;
-05.06.2010r. – zorganizowanie Dnia Dziecka dla 60 osób; zadanie dofinansowane przez
PCPR w Nowym Sączu;
-21.06.2010r. – 25.06.2010r. – zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego do
Muszyny dla 60 osób; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Nowy Sącz oraz Gminę
Chełmiec;
-05.08.2010r. – zorganizowanie Spływu łodziami Przełomem Dunajca dla 50 osób; zadanie
dofinansowane przez Urząd Miasta Nowy Sącz, PCPR;
-28.08.2010r. – wycieczka dzieci do Parku Rozrywki Rabkoland dla 40 osób; zadanie
dofinansowane przez Urząd Miasta Nowy Sącz oraz PCPR w Nowym Sączu;
-02.09.2010r. – wycieczka Częstochowa – Ojców – Kraków - Wadowice dla 50 osób w tym 6
dzieci; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Nowy Sącz oraz PCPR w Nowym Sączu;
-25.09.2010r. – wycieczka w Bieszczady dla 50 osób w tym 4 dzieci; zadanie dofinansowane
przez Urząd Miasta Nowy Sącz oraz PCPR w Nowym Sączu;
-04.11.2010r. – zorganizowanie integracyjnego spotkania pn. Dzień Białej Laski dla 70 osób;
zadanie zrealizowano ze środków własnych koła;
-11.12.2010r. – zorganizowanie integracyjnego spotkania mikołajkowego dla 45 dzieci;
zadanie zrealizowano ze środków własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- PZN OM Koło Powiatowe w Nowym Targu dla swoich członków zorganizowało:
- 28.05.2010r.- 30.05.2010r. – zorganizowanie IX Pikniku Dnia Dziecka dla 54 osób; zadanie
zrealizowano przy wsparciu Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ;
- 06.10.2010r. – zorganizowanie Dnia Białej Laski połączonego z wystawą prac plastycznych
członków Koła; zadanie dofinansowane przez PCPR, Urząd Miasta Nowy Targ oraz
Starostwo Powiatowe;
- 04.12.2010r. – zorganizowanie mikołajek dla 70 osób; zadanie dofinansowane przez Urząd
Miasta Nowy Targ oraz przy wsparciu sponsorów;
- 27.12.2010r. – zorganizowanie spotkania opłatkowego dla 25 osób; zadanie zrealizowano ze
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środków własnych koła;
- PZN OM Koło Powiatowe w Chrzanowie dla swoich członków zorganizowało:
- 26.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 25 osób; zadanie zrealizowane ze
środków własnych koła;
- 09.03.2010r. – integracyjne spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla 30 osób; zadanie
zrealizowane ze środków własnych koła;
- 17.07.2010r. – wycieczka integracyjna do Szaflar i Zakopanego dla 30 osób; zadanie
zrealizowane ze środków własnych koła;
- 12.10.2010r. – spotkanie integracyjne z okazji Jubileuszu 55-lecia Koła oraz Dnia Białej
Laski dla 24 osób; zadanie zrealizowane ze środków własnych koła;
- 23.12.2010r. – spotkanie integracyjne dla 4 dzieci; zadanie zrealizowano ze środków
własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- PZN OM Koło Powiatowe w Olkuszu dla swoich członków zorganizowało:
-14.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 40 osób; zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
-13.06.2010r. – zorganizowanie wyjazdu dla 58 osób do teatru w ramach zadania pn.
„Spotkanie z teatrem”; zadanie dofinansowane przez PCPR w Olkuszu;
-03.07.2010r. oraz 25.09.2010r.– zorganizowanie wycieczek w ramach zadania pn. „Na
turystycznych szlakach” dla 40 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w Olkuszu;
-03.09.2010r. - 05.09.2010r. – VII Rajd Górski dla 43 osób; zadanie dofinansowane przez
PCPR w Olkuszu;
-13.09.2010r.– 15.12.2010r. - zorganizowanie zajęć na kręgielni i basenie w ramach zadania
pn. „Rehabilitacja poprzez sport” dla 30 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w
Olkuszu;
-28.11.2010r. oraz 19.12.2010r. – zorganizowanie wyjść do teatru dla 120 osób w ramach
zadania pn. „Spotkania ze sztuką”; zadanie dofinansowane przez Urząd Gminy w Olkuszu;
-27.11.2010r. oraz 04.12,2010r. – integracyjny wyjazd do źródeł termalnych dla 88 osób;
zadanie zrealizowano ze środków własnych koła;
- PZN OM Koło Powiatowe w Oświęcimiu dla swoich członków zorganizowało:
- 15.02.2010r. – 31.12.2010r. – realizacja zadania publicznego pn. Ochrona zdrowia poprzez
opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta w
Oświęcimiu;
- 08.03.2010r. – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet dla 20 osób; zadanie
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zrealizowano ze środków własnych koła;
- 28.05.2010r. – zorganizowanie wyjazdu do Zatora i Graboszyc dla 40 osób; zadanie
dofinansowane przez PCPR w Oświęcimiu;
- 30.06.2010r. – zorganizowanie wycieczki na trasie Węgierska Górka – Milówka – Cięcina
dla 40 osób; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Oświęcim;
- 30.09.2010r. – zorganizowanie wycieczki na trasie Kraków – Tyniec – Pogorzałki dla 40
osób; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Oświęcim;
- PZN OM Koło Terenowe w Rabce dla swoich członków zorganizowało:
- 21.01.2010r. – integracyjne spotkanie świąteczne połączone ze śpiewaniem kolęd dla 20
osób; zadanie zrealizowano ze środków własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- 25.08.2010r. – ognisko integracyjne dla 19 osób; zadanie zrealizowano ze środków
własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- 21.10.2010r. – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Białej Laski dla 18 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- PZN OM Koło w Skawinie dla swoich członków zorganizowało:
- 08.03.2010r.– spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet dla 25 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- 22.03.2010r. – zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 72 osób; zadanie zrealizowano
ze środków własnych koła;
- 10.07.2010r. – 11.07.2010r. – zorganizowanie wycieczki rekreacyjnej do Lichenia dla 50
osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w Skawinie oraz Urząd Miasta i Gminy Skawina;
- 20.10.2010r. – zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 40 osób z okazji Dnia Białej
Laski; zadanie zrealizowano ze środków własnych koła pochodzących z wpłat OPP;
- 06.12.2010r. – spotkanie integracyjno-informacyjne dla 72 osób; zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
- 12.12.2010r – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 50 osób; zadanie dofinansowane przez
PCPR w Skawinie;
- PZN OM Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej dla swoich członków zorganizowało:
- 30.06.2010r. – zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Dzień Dziecka” dla 32 osób;
zadanie dofinansowane przez PCPR w Suchej Beskidzkiej;
- 25.08.2010r. – wyjazd integracyjny do Inwałdu dla 53 osób; zadanie dofinansowane przez
PCPR w Suchej Beskidzkiej;
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- 27.10.2010r. – zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Dzień Białej Laski” dla 50 osób;
zadanie dofinansowane przez PCPR w Suchej Beskidzkiej;
- 6.12.2010r. – integracyjne spotkanie mikołajkowe dla 15 dzieci; zadanie zrealizowane ze
środków własnych koła oraz dzięki sponsorowi;
- PZN OM Koło Powiatowe w Tarnowie dla swoich członków zorganizowało:
- 01.03.2010r. – 20.12.2010r. – realizacja programu aktywizacji kulturalno-artystycznej osób
niewidomych i słabowidzących dla 12 osób; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta
Tarnów;
- 22.05.2010r. – 23.05.2010r. – zorganizowanie imprezy turystycznej w formie wycieczki
integracyjnej do Zamościa dla 45 osób; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Tarnowa;
-16.10.2010r. – organizacja Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych
dla 100 osób; zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie;
- PZN OM Koło Powiatowe w Wadowicach dla swoich członków zorganizowało:
- 28.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 54 osób; zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
- 15.02.2010r. – integracyjne spotkanie pn. „Ostatki” – śledzik dla 22 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła;
- 28.05.2010r. – wycieczka integracyjna, zwiedzanie Parku Miniatur – Świat Marzeń dla 27
osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- 30.06.2010r. – wycieczka integracyjna, szlakiem Orlich Gniazd od Złotego Potoku do
Częstochowy dla 32 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- 04.08.2010r. – wycieczka integracyjna, cuda przyrody Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku
Krajobrazowego dla 28 osób; zadanie dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- 22.09.2010r. – wycieczka integracyjna do Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w
Tarnowskich Górach oraz Domu Chleba w Radzionkowie dla 24 osób; zadanie
dofinansowane przez PCPR w Wadowicach;
- 21.10.2010r. – integracyjne spotkanie z okazji Dnia Białej Laski dla 65 osób; zadanie
zrealizowano ze środków własnych koła;
- 29.11.2010r. – spotkanie integracyjne pn. „Andrzejki” dla 18 osób zadanie zrealizowano ze
środków własnych koła;
- PZN OM Koło w Wieliczce dla swoich członków zorganizowało:
-.07.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne dla 100 osób; zadanie
zrealizowano ze środków ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka;
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- 28.05.2010r. – wycieczka integracyjna do Szczawnicy z okazji Dnia Dziecka dla 43 osób;
zadanie dofinansowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka;
- 20.07.2010r. – wycieczka integracyjna do Tropia i Wiśnicza dla 39 osób; zadanie
dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka;
- 26.08.2010r. – wycieczka integracyjna do Parku Dinozaurów w Zatorze; zadanie
zrealizowano przy wsparciu Urzędu Gminy Biskupice;
- 07.10.2010r. – zorganizowanie spotkania integracyjnego pn. Dzień Białej Laski dla 100
osób; zadanie zrealizowano przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka;
- 06.12.2010r. – integracyjne spotkanie mikołajkowe dla 15 osób; zadanie zrealizowano przy
wsparciu sponsorów;
- PZN OM Koło w Zakopanem dla swoich członków zorganizowało:
- 18.01.2010r. – 30.11.2010r. – organizacja zajęć sportowych i aktywności ruchowej dla
członków Koła; zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Zakopane;
- 27.01.2010r. – integracyjne spotkanie opłatkowe dla 60 osób; zadanie zrealizowane ze
środków własnych koła;
- 15.10.2010r. – organizacja spotkania integracyjnego pn. Dzień Białej Laski dla 30 osób;
zadanie zrealizowano ze środków własnych koła;
III. Polski Związek Niewidomych współpracował z:
-innymi organizacjami pozarządowymi min. Małopolskim Sejmikiem Organizacji Osób
Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Głuchych, Towarzystwem Walki z Kalectwem,
Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu oraz Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych;
-Zarządem Dróg i Komunikacji w Krakowie w zakresie instalowania sygnalizacji dźwiękowej
na skrzyżowaniach ulic w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych a w szczególności
osób z dysfunkcją wzroku;
-Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji S.A. w Krakowie w zakresie wprowadzania
zmian technicznych w środkach komunikacji ułatwiających osobom niewidomym z ich
korzystania.
-Urzędem Miasta Krakowa w zakresie opracowywania map turystycznych oraz ich
dystrybucji.
IV. Działania na rzecz zatrudniania niewidomych, pomoc w organizowaniu zawodowych
środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia
zawodowego
PZN OM pomagał osobom niewidomym i słabo widzącym w poszukiwaniu pracy. W celu
podniesienia umiejętności radzenia sobie na rynku pracy zorganizowano w okresie
01.01.2010r. do 31.12.2010r. dla osób zarejestrowanych w bazie PZN OM zadanie zlecone
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konkurs II „ Moja praca – moja szansa”. W szkoleniach grupowych wzięło udział 30 osób.
Prowadzone były przez doradcę zawodowego, psychologa, tyflopedagoga i wizażystę. Celem
szkoleń było praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego i aktywnego
poszukiwania pracy. Została przedstawiona oferta instytucji pośredniczących w poszukiwaniu
pracy. Doradca zawodowy udzielił informacji na temat pisania wniosków aplikacyjnych, listu
motywacyjnego, CV itp. Wizażysta przeprowadził szkolenie z zakresu autoprezentacji. Baza
osób poszukujących pracy była na bieżąco modyfikowana ze względu na poziom
wykształcenia oraz predyspozycje zawodowe. Do końca 2010 roku zarejestrowanych było 66
osób poszukujących pracy. Cztery osoby znalazły zatrudnienie. W ramach zadania zleconego
konkurs I, przeprowadzono szkolenia z języka niemieckiego i angielskiego dla łącznie 16
osób dwa razy w tygodniu przez okres 8 miesięcy. Zorganizowano 4 grupowe poradnictwa
zawodowe z zakresu aktywizacji zawodowej. Wzięło w nich udział łącznie 40 osób.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego: nie dotyczy.
4. Zestawienie uchwał Zarządu Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych
za 2010 r.:
UCHWAŁA NR XIX/1/2010
Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych jednogłośnie zatwierdził
plan finansowy Okręgu Małopolskiego PZN na 2010r.
UCHWAŁA NR XIX/2/2010
Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych jednogłośnie zatwierdził
„Zasady rozliczania delegacji odbywanych przez działaczy społecznych PZN szczebla
okręgowego i szczebla najniższego – kół oraz pracowników obowiązujące z dniem podjęcia
uchwały.
UCHWAŁA NR XIX/3/2010
Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych jednogłośnie uchwalił
wniosek o wystąpienie z protestem do PFRON w sprawie procedur do programu „Komputer
dla Homera” na rok 2010.
UCHWAŁA NR XIX/4/2010
Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych zatwierdza sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku
Niewidomych z siedzibą w Krakowie za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykające się
po stronie aktywów i pasywów kwotą: 160 740,88 zł oraz nadwyżkę przychodów nad
kosztami za rok 2009 w wysokości 17 011,50 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami
zwiększy przychody roku następnego.
UCHWAŁA NR XIX/5/2010
Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych zatwierdził wykonanie
sztandaru Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski.
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UCHWAŁA NR XIX/6/2010
Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych uchwałą nr XIX/6/2010 z
dnia 14 grudnia 2010r. potwierdza, iż zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego,
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski prowadzi działalność pożytku publicznego:
A. Nieodpłatną – realizując następujące zadania statutowe:
1. rejestracja i przyjmowanie niewidomych w poczet członków
2. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej,
społecznej i zawodowej niewidomych m.in. poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji
3. organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej
i artystycznej niewidomych a także sportu, turystyki i rekreacji
4. organizowanie specjalistycznych bibliotek
5. współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w
rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych
6. działanie na rzecz zatrudniania niewidomych, pomoc w organizowaniu zawodowych
środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego
7. prowadzenie szkolenia osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także
rodziców i opiekunów osób niewidomych
8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych z
zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych
9. prowadzenie działalności propagandowej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem
środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień
profilaktyki i ochrony narządu wzroku
B. Odpłatną – realizując następujące zadania statutowe:
1. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej,
społecznej i zawodowej niewidomych m.in. poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji
2. organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej
i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji
3. organizowanie specjalistycznych bibliotek

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
1.Przychody działalności statutowej:
a/ pochodzące ze źródeł publicznych
w tym:
1. PFRON oddział Kraków
2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
3. Małopolski Urząd Wojewódzki
4. MOPS w Krakowie
5. Fundacja „Szansa dla Niewidomych”
6. PCPR Wadowice
7. PCPR Bochnia
8. PCPR Brzesko

-

1091 603,34

–

614470,83

-

332 629,44
58 004,08
49 000,00
64 703,21
1 800,00
2 940,00
11 611,61
2 925,00
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9. PCPR Gorlice
10. PCPR Limanowa
11. PCPR Nowy Sącz
12. PCPR Nowy Targ
13. PCPR Oświęcim
14. PCPR Skawina
15. PCPR Sucha Beskidzka
16. PCPR Wadowice
17. Powiat Bocheński
18. Gmina Miasta Bochni
19. Powiat Brzeski
20. Gmina Miejska Gorlice
21. Miasto Nowy Sącz
22. Gmina Chełmiec
23. Gmina Olkusz
24. Powiat Olkuski
25. Miasto Oświęcim
26. Gmina Skawina
27. Powiat Tarnowski
28. Miasto Tarnów
29. Gmina Miasta Tarnów
30. Gmina Miasta Zakopane

-

2 500,00
3 000,00
4 906,25
1 342,00
1 049,00
3 300,00
3 640,44
4 989,81
1 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
19 299,35
4 000,00
3 000,00
9 000,00
5 652,00
4 000,00
2 800,00
1 868,64
6 000,00
3 510,00

b/ darowizny otrzymane od różnych podmiotów ( spółek,banków,urzędów)
i wielu osób fizycznych
–
159 239,87
c/ 1 % podatku doch. od os. Fiz

–

36 439,33

d/ dofinans. do wynagr. os. niepełnospr. (SODiR)

–

88 875,73

e/ odpłatność za legitymacje

–

1 362,12

f/ składki członkowskie

–

118 619,90

g/ nadwyżka przychodów nad kosztami 2009 r.

–

17 011,50

h/ pozostałe przychody z dział. nieodpłatnej poż-publ.

–

55 584,06

2. Pozostałe przychody

–

468,30

3. Przychody finansowe

–

802,11

Ogółem przychody:

1 092 873,75

6. Informacja o poniesionych kosztach:
1. Koszty realizacji zadań statutowych

-

977 931,58

w tym:
koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poż.publi. - 977 931,58
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2. Koszty administracyjne

-

103 715,18

w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezp.społ. i inne świadczenia
- pozostałe

-

3. Koszty finansowe

35 138,35
22 935,03
120,00
15 424,07
30 097,73

-

2 418,29

Ogółem koszty:

1 084 065,05

7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu:
a). W Okręgu Małopolskim PZN zatrudnionych jest 11 osób tj.
Dyrektor Okręgu
Główny Księgowy
Instruktor ds. rehabilitacji i samorządowo – organizacyjnych
Instruktor ds. rehabilitacji i socjalnych
Specjalista ds. rehabilitacji i finansów
Instruktor ds. rehabilitacji giełdy pracy
Instruktor ds. rehabilitacji – 4 osoby
Instruktor ds. rehabilitacji asystent technologiczny osób z dysfunkcją wzroku
b). Informacja o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń:
wynagrodzenia etatowe

-

299 202,31

w 2010 roku nie wypłacano żadnych nagród i premii.
c). Członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia nie wypłacano wynagrodzeń, nagród
i premii.
d). Wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń , umów o dzieło

-

148 288,89

e). Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych.
f). Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

-

13 672,02

- Bank Spółdzielczy w Nowym Targu

-

3 000,00
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g). Stowarzyszenie nie posiada żadnych nabytych akcji i obligacji.
h). Stowarzyszenie nie posiada żadnych własnych nieruchomości.
i). Stowarzyszenie w roku 2010 nie zakupiło środków trwałych.
j). Wartość aktywów

-

163 416,15

-

163 416,15

w tym:
I. Aktywa trwałe:
II. Aktywa obrotowe:

5 039,14
151 516,19

Wartość pasywów
w tym:
I. Fundusze własne:
II. Zobowiązania:

111 002 ,50
52 413,65

W tym:
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów 36 003,34
8. Dane o działalności zleconej stowarzyszenia:
PFRON oddział Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski
Urząd Wojewódzki, MOPS w Krakowie, Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, PCPR
Wadowice, PCPR Bochnia, PCPR Brzesko, PCPR Gorlice, PCPR Limanowa, PCPR Nowy
Sącz, PCPR Nowy Targ, PCPR Oświęcim, PCPR Skawina , PCPR Sucha Beskidzka, PCPR
Wadowice, Powiat Bocheński, Gmina Miasta Bochni, Powiat Brzeski, Gmina Miejska
Gorlice, Miasto Nowy Sącz, Gmina Chełmiec, Gmina Olkusz, Powiat Olkuski, Miasto
Oświęcim, Gmina Skawina, Powiat Tarnowski, Miasto Tarnów, Gmina Miasta Tarnów,
Gmina Miasta Zakopane;
Wynik finansowy na działalności zleconej za rok 2010 wynosi – 0,00 zł.
9. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
Wszystkie zobowiązania podatkowe dot. roku 2010 zostały uregulowane w terminie.
Stowarzyszenie jest płatnikiem PDOF oraz składa deklarację podatku o nieruchomości.
10. Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola:
W okresie sprawozdawczym w Polskim Związku Niewidomych Okręg Małopolski nie były
przeprowadzone kontrole.

Kraków, 28.03.2011r.
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