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I. Dane organizacji

       1) Nazwa: Ruch na rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE
       2) Adres: 85 – 790 Bydgoszcz ul. Bołtucia 5
       3) Data wpisu do KRS: 23.02.2009 r 

4) Numer KRS: 0000324174
5) Numer REGON: 340555648
6) Numer NIP : 5542828206

      7) Dane dotyczące członków Zarządu stowarzyszenia:
            • Prezes – Halina Jankowska 
            • Wiceprezes – Krystian Gryń
            • Sekretarz – Barbara Prokopiak

• Skarbnik – Bernadeta Manikowska- Czyżewska
• Członek - Dorota Kurkiewicz

     8)Cele statutowe:

                                                              NASZA MISJA

 Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych „Wyzwanie” został powołany do 
podejmowania działań zmierzających do zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereotypów 
społecznych wobec niepełnosprawności oraz popularyzowaniu wzorów godnego życia osób 
niepełnosprawnych. 

                                              DLA KOGO JESTEŚMY

Adresatem  naszych działań są szczególnie osoby niepełnosprawne intelektualnie w każdym wieku, 
ich rodziny i opiekunowie oraz osoby, które udzielają im wsparcia w płaszczyznach psychicznej, 
duchowej, społecznej i fizycznej. 

                                                            CEL NADRZĘDNY

Naszym celem nadrzędnym  jest stwarzanie  przestrzeni życiowej umożliwiającej doświadczanie 
siebie jako osoby wartościowej indywidualnie i społecznie, co wynika z definicji ludzkiej 
godności .

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

1/ Stowarzyszenie realizuje  swoje cele poprzez: 
• działalność religijną w tym edukacja religijna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

przygotowanie do sakramentów, pielgrzymki, konkursy religijne, tradycyjne spotkania 
związane z obchodzonymi świętami kościelnymi 

• działalność kulturalną w tym umożliwianie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
korzystania z różnych ofert instytucji kulturalnych / kino, teatr, muzeum /, organizowanie 
imprez kulturalnych, spotkań integracyjnych, klubowych, zabaw, dyskotek a także 
spektakli, koncertów, wystaw, konkursów, amatorskich zespołów z udziałem twórców 
niepełnosprawnych, 

• działalność edukacyjną w tym edukowanie niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów w 
zakresie prawnych, socjalnych, medycznych możliwości poprawy jakości życia, szkolenia, 



kursy, konferencje na temat problemów osób niepełnosprawnych a w szczególności 
przybliżające tematykę godności ludzkiej, wydawanie gazet, ulotek, broszur, materiałów 
szkoleniowych ,przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów dokumentalnych 
tematycznie związanych z realizacją zadań statutowych, 

• działalność społeczną w tym organizowanie różnych form pomocy materialnej, aktywny 
wypoczynek, wsparcie psychiczne, terapeutyczne, socjalne i rehabilitacyjne organizowane w 
środowisku domowym osoby niepełnosprawnej i poza nim, świąteczne akcje charytatywne, 
wczesna interwencja skierowana na rozpoznanie niepełnosprawności.

2) Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami
samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi.
3) Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków – nie zatrudnia osób i nie ponosi żadnych kosztów osobowych w związku z
prowadzoną działalnością.

4) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej ani też gospodarczej.

 2/     Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym 2010

a/ Zrealizowane zadania

Działalność religijna
 12 wspólnie przeżytych liturgii mszy św
 występy z jasełkami Wizyta Trzech Króli  /I kościół p/w św Mateusza , DPS Słoneczko/
 wspólna Droga Krzyżowa / IV Bazylika Bydgoska /
 Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem  i rozważania na temat godności ludzkiej w 

oparciu o Konstytucję  Gaudium et spes  /IX kościół p/w św Mateusza /
 religijne spotkania w salce katechetycznej / kościół p/w św Mateusza /
 wspólna msza roratnia z okolicznościowymi występami grupy osób niepełnosprawnych
 opieka nad V Stacją Drogi Krzyżowej znajdującą się na  Kalwarii Bydgoskiej Golgocie 

XX Wieku  /bieżąco/
 duchowe wsparcie indywidualne dla członków wspólnoty 
 pielgrzymka do Czestochowy / IV /

Działalność społeczna

 W ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
impreza Majowa Potańcówka  w  Klubie Heros w Fordonie / V/

 Udział w festynach na terenie Fordonu / stoiska promocyjne, udzielanie porad / :    
      Fordoński Edukacyjny Festyn NASZE TALENTY / V Gimnazjum nr 5 / 

            Na zakończenie wakacji  / VIII parafia Św Mateusza /, 
           II Fordoński Festiwal Sztuki Kolorowe nutki / współorganizatorzy XI SP 65 w Bydgoszczy/ 

 Karol Wojtyła w oczach Damiana Rebelskiego -  wystawa prac 6 czerwca 2010 r.  w 
Bydgoszczy - Kościół p/w św. Mateusza (Fordon).

  Piknik w Samociążku w pięknie położonym Ośrodku Wypoczynkowym Julia / VI /
 Festyn rekreacyjny rodzinny WAKACJE MUSZĄ BYĆ  na terenie  ogródków 

działkowych /VII/
 spotkanie  połączone z ciekawą prelekcją, naszym gościem był mjr Romuald Thaddey 

uczestnik misji pokojowych w Libanie i Iraku / X /
 Świąteczna akcja Witaj Mikołaju – do zbiórki darów włączyło się 9 szkół , 

przygotowaliśmy ponad 200 paczek z zabawkami i słodyczami  / XI - XII/
 charytatywne spotkanie świąteczne w Klubie Heros /XII/



 organizowanie wolontariatu młodzieżowego i dziecięcego

1. Podpisanie długoterminowej formalnej umowy o współpracy z Dyrekcją ZS nr 5
2. Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działań wolontariackich: ukończenie przez 

naszych członków kursu dla koordynatorów i opiekunów  szkolnego wolontariatu 
organizowanego przez Urząd Miasta

3. Pomoc wolontariuszy przy organizacji imprez środowiskowych
4. Pomoc wolontariuszy przy Akcji Witaj Mikołaju , Kartka świąteczna , Akcja Rybka 

spełniająca marzenia

 Prowadzenie zespołu muzycznego PRO SUM z udziałem osób niepełnosprawnych. który 
dał w 2010 roku 12 udanych wystepów  :

1. 18 grudzień 2010    Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy ...
Koncert na charytatywnym spotkaniu świątecznym z okazji Bożego Narodzenia Klub Heros 
FSM w Bydgoszczy

2. 6 grudzień 2010    If Only You
Występ z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej dla uczniów SP 65 i  
OSW nr 3  SP 65 w Bydgoszczy

3. 27 listopad 2010  W odpowiedzi na Twój list ...
Koncert na II Fordońskim Festiwalu Sztuki  SP 65 w Bydgoszczy

4.  24 listopad 2010   Odpowie Ci wiatr ...
Nostalgiczny, jesienny koncert dla uczniów, promujący naszą akcję Witaj Mikołaju  Zespół 
Szkół Prywatnych SOKRATES w Bydgoszczy

5. 29 sierpnia 2010   Jestem dla Ciebie
Koncert dla uczestników festynu na zakończenia wakacji  Tereny przy parafii p/w św. 
Mateusza w Bydgoszczy /Fordon/

6. 12 czerwiec 2010   Przetańczyć z Tobą chcę ...
Koncert w plenerze nad Zalewem Koronowskim dla uczestników imprezy Piknik w 
Samociążku   Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JULIA" w Samociążku

7.  15 maj 2010  Co nam w duszy gra
Koncert promujący nasze stowarzyszenie dla uczestników Fordońskiego Festynu  
Edukacyjnego Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy

8. 13 maj 2010   Majowa potańcówka
Koncert dyskotekowy dla uczestników warsztatów zajęciowych Medar i Wiatrak uczniów SP 
65, OSW nr 3, ZS nr 31  Klub Heros FSM w Bydgoszczy

9. 19 marzec 2010     Tak na strunach szyn orkiestra może grać
Koncert dla uczestników II Walnego Zebrania Ruchu podsumowujący działalność w roku  
2009  Stołówka w SP 65 w Bydgoszczy

10. 16 marzec      Rozpięty na ramionach
Oprawa muzyczna wielkopostnego nabożeństwa pokutnego    Kościół Garnizonowy 

             w Bydgoszczy
11. 16 styczeń 2010   Gwiazda nad Betlejem

Koncert kolęd i pastorałek  Kaplica Akademicka w Bazylice Wincentego a Paulo 
             w Bydgoszczy

12.  6 styczeń 2010    Dary TRZECH KRÓLI
Ilustracja muzyczna do jasełek    DPS Słoneczko w Bydgoszczy,  Kościół 

            p/w św. Mateusza /Fordon/



 Prowadzenie Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Mossa a w ramach niego

    -  zajęcia z muzykoterapii , dogoterapii , plastycznych / wykonywanie kartek świątecznych, 
Rybek spełniajacych marzenia , pierniczków świątecznych /dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin
    -  punkt diagnostyczno – konsultacyjny oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnymi 
potrzebami edukacyjnymi w SP 65 / czwartki godz. 17.00/
    -  dyżury w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy parafii św Jana w Bydgoszczy / przy 
wspólpracy z diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych Ks Januszem Tomczakiem/
    -  program wsparcia domowego LOLEK

b) Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Stowarzyszenie przy realizacji swoich działań współpracowało na terenie Bydgoszczy: 
• z parafią  Św Mateusza ul Skarzyńskiego 12, 
• z parafią św Jana ul. Sikorskiego 8
• z Domem Pomocy Społecznej „Słoneczko” ul Daszyńskiego , 
• z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 3 ul Graniczna 12 ,
• z  SP nr 65 ul Duracza 7 , 
• z zarządem Ogródków Działkowych im Curie Skłodowskiej ul Inwalidów , 
• z SP nr 32  ,
•   z wolontariuszami z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 5, 
• z ZS SP nr 2 z Szubina, 
• uczniami z SP im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach  ,  
• z Zespołu Szkół nr 1 w Kcyni , z Zespołu Szkół Prywatnych SOKRATES,
•  z młodzieżą z Koła Wolontariatu z VII LO  im. Janusza Kusocińskiego.

III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach 
finansowych

• zakup sprzętu muzycznego na potrzeby zespołu i zajęć terapeutycznych/ mikrofony  2 szt 
instrumenty perkusyjne, bęben, stojaki, uchwyt do mikrofonu, pendreve , płyty CD / – 1817,76
• zakup drobnych słodyczy na spotkania integracyjne – 301,72 
• Akcja Witaj Mikołaju – 1576,75
• Piknik w Samociążku – 1117,01

         IV. Odpisy Uchwał III Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków

• Uchwała nr 1  z dnia 25 marca 2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z 
działalności Ruchu na rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE za rok 2010
• Uchwała nr 2 z dnia 25 marca 2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej za 2010 r.
• Uchwała nr 3 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Ruchu na rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE za rok 
obrachunkowy 2010
• Uchwała nr 4  z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 
działalność finansową  i merytoryczną za 2010 rok



V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł

Przychody z działalności statutowej : 6.179,85
• składki członkowskie – 1800,00 
• inne przychody określone statutem  – 4379, 85 w tym :

• darowizny od osób fizycznych – 1674.00
• zbiórki do puszek  /  Moc dżwięków, Z potrzeby serca /– 1405,85
• darowizny od osób prawnych – 1300,00 

    VI. Wynik finansowy działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

   VII. Informacja o poniesionych kosztach
• realizacja celów statutowych –  4943,24
• koszty administracyjne – 747,77
• koszty finansowe – 330,40

   VIII. Dodatkowe dane:
• liczba zatrudnionych na umowę o pracę – 0
• liczba zatrudnionych na umowę o dzieło – 0
• liczba zatrudnionych na umowę o zlecenie – 0
• łączna kwota wynagrodzeń z umów o pracę – 0,00 zł
• wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 0.00 zł
• wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło – 0,00zł
• udzielone pożyczki pieniężne – 0,00 zł
• kwoty na bieżącym rachunku bankowym PKO  na 31.12.2010 r.
–  586,04
• kwoty w kasie stowarzyszenia na 31.12.2010 r. – 212,55
• wartość nabytych obligacji i akcji – 0,00 zł
• nabyte nieruchomości – 0,00 zł
• nabyte w 2010 r. pozostałe środki trwałe – 0,00 zł
• wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2011 r. – 0,00 zł
• wartość aktywów – 798,59
• wartość zobowiązań – 0,00 zł

IX. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe.

X. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i 
składanych deklaracjach.
Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania miesięcznych deklaracji CIT – 2.
Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT – 8 oraz sprawozdanie finansowe w postaci:
bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do Urzędu Skarbowego
w Bydgoszczy.

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola przez organy publiczne.


