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Mazowieckie Stowarzyszenie  
Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 
 

 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 
za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. 

 
 
I. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto” w sprawozdawanym 

okresie 2011 roku prowadziło swoją działalność w lokalach w Płocku: 

 09-400 Płock, Małachowskiego 4b/3, oraz  

 09-400 Płock, Bohaterów Warszawy 1/1 do 31.07.2011 

 od 01.08.2011 w lokalu 09-400 Płock, Dworcowa 31 
Ponadto Stowarzyszenie prowadziło działalność w Warszawie: 

 01-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37/14, 
W Poznaniu prowadzi  działalność w użyczonym przez Polski Związek Niewidomych lokalu: 

 61-714 Poznań, Al. Niepodległości 29.  
 
II. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 21.12.2005 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000247597. Stowarzyszenie 02.11.2006 otrzymało status organizacji pożytku publicznego.  
 

III. Członkowie Organów Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 

 Zarząd Stowarzyszenia: 

 Renata Nych - Przewodnicząca Stowarzyszenia, zamieszkała Bronowo Zalesie 17, 09-411 
Biała Stara  

 Jerzy Myszak - Zastępca Przewodniczącego, zamieszkały ul. Wólczyńska 7/72, 01-908 
Warszawa  

 Iwona Maciąg – Sekretarz, zamieszkała, ul. Krótka 4/5, 09-400 Płock. 
Komisja Rewizyjna: 

 Dagmara Pardej – zastępca przewodniczącego 

 Aleksander Rodziewicz- sekretarz Komisji Rewizyjnej 
 

IV. Cele statutowe Stowarzyszenie z podziałem na: 

a) działalność nieodpłatna: 
1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, 

jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych. 

2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych. 

3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w 
zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie 
dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie 
biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla 
niewidomych. 

b)    działalność odpłatna: 
1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, 

jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych. 

2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych. 
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3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w 
zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie 
dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie 
biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla 
niewidomych 

 
V. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

VI. Opis działalności prowadzonej w sprawozdawanym okresie 2011 roku. 
Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe wykonało następujące działania: 

1) Projekt pod nazwą „Ekonomia społeczna szansą dla niewidomych mieszkańców wsi 
województwa Wielkopolskiego”, realizowany na podstawie umowy POKL.07.02.02-30-001/09 
zawartej z WUP Poznań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2) Zadanie „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami 
czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji”, realizowane na podstawie 
umowy ZZO/000100/07/D z PFRON, w ramach art. 36 ustawy  dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

3) Projekt „Niezależny samorządny niepełnosprawny obywatel Polski”, dzięki wsparciu 
udzielonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010. 

4) Zadanie „Kiosk z prasą dla niewidomych”, realizowane na podstawie umowy 
ZZO/000150/07/D z PFRON, w ramach art. 36 ustawy  dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

5) Projekt „Z Ludwikiem Brajlem do Brukseli”, realizowany na podstawie umowy nr 21/2010 z 
dnia 19.01.2011 z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

6) Projekt „Polska Prezydencja pod palcami”, realizowany na podstawie umowy nr 8/2011/CPF z 
dnia 21.01.2011 z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

7) Projekt „Z Ludwikiem Brajlem do Zjednoczonej Europy”, realizowany na podstawie umowy 
COMM/2011/3/0063 z Parlamentem Europejskim. 

8) Projekt „System kompleksowego wsparcia rodzin, mający na celu wyrównywanie szans 
niewidomych dzieci i ich rodzin, aby nie dziedziczyły one życia na koszt pomocy społecznej” 
realizowany na podstawie umowy nr 70/WZS/Z/154/11 z Miastem Gminą Płock Wydział 
Polityki Społecznej. 

9) Projekt „Kiosk z prasą dla niewidomych i pracą dla niepełnosprawnych”, realizowany na 
podstawie umowy nr 187-I/11 FIO 2443  z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. 

10) Projekt „O(Twórzmy) Teatr dla Niewidomych” realizowany na podstawie umowy nr  48/WEK-
II/Z/584/2011 z Miastem Gminą Płock Wydział Kultury. 

11) Projekt : „Warsztaty dla opiekunów dzieci niewidomych i pracowników instytucji użyteczności 
publicznej w celu umożliwienia integracji dzieci niewidomych ze społeczeństwem”, 
realizowany na podstawie umowy nr 63/183/11 z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego. 

12) Projekt „Kulturalne Mazowsze dla niewidomych”, realizowany na podstawie umowy nr 
64/184/11 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.  

13) Projekt „Opracowywanie i publikowanie wydawnictwa „Plocek dla niewidomych”, realizowany 
na podstawie umowy nr 65/185/11 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

14) Projekt : „Warsztaty psychologiczne dla rodziców i opiekunów dzieci niewidomych”, 
realizowany na podstawie umowy nr 204/427/11 z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego.  

15) Projekt „Dotknij ZOO”, realizowany na podstawie umowy nr 205/428/11 z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.   

 

VII. Przychody Stowarzyszenia. 
 
VIII.  Stowarzyszenie nie udzielało w 2011 roku pożyczek. 
 
IX.  Stan środków na rachunkach w BZ WPBK SA Oddział Płock w dniu 31.12.2011: 69.779,48 zł. 
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X. Stowarzyszenie w 2011 roku nie nabywało udziałów, akcji, nieruchomości. 
 
XI. Wartość aktywów i pasywów w księgach handlowych zamyka się równą kwotą 266.967,99 zł. 
 
XII. Przychody: 

 Z darowizn: 89.063,79 zł. 

 Ze składek członkowskich: 1.700,00 zł. 

 Z dotacji: 1.316.448,03 zł 
 
XIII. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 54.001,75 zł, koszty 

działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 60.775,48 zł. 
 
XIV. Stowarzyszenie nie wykonywało działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

innych niż wykazane w punkcie VI. Sprawozdania. 
 
XV. Stowarzyszenie wszystkie zobowiązania podatkowe płaciło w terminie i nie ma zaległości z tego 

tytułu. 
 
XVI. W 2011 roku w Stowarzyszeniu nie przeprowadzano kontroli. 
     
 

Płock, 18.06.2012 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia : 

Przewodnicząca                       Z-ca Przewodniczącego              Sekretarz 

 

Renata Nych                               Jerzy Myszak                               Iwona Maciąg 
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