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CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PERASADA” 

DANE ORGANIZACJI: 
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Data rejestracji: 12.12.2011 r. 
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ZARZĄD: 

PREZES – ANNA HERMAN, zamieszkała ul Kwiatkowskiego 3 m 4, 42-218 Częstochowa 

ZASTĘPCA – OLGA JUSZCZYK, zamieszkała ul. Iwaszkiewicza 3 m 21, 42-200 Częstochowa 

SKARBNIK – MAGDALENA JANUSIAK, zamieszkała Korzonek 19, 42-274 Konopiska 

SEKRETARZ – MONIKA JANKOWSKA, zamieszkała ul. Katedralna 8 m 41, 42-200 Częstochowa 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób z niepełnosprawnością. 

2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

a) wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 

w Częstochowie, 

b) integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, 

c) podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

d) działania na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

e) działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-

nych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

f) szkolenia, doradztwo oraz inne aktywne formy wsparcia mające na celu podniesie-

nie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem, 

g) aktywne formy poszukiwania zatrudnienia dla osób wykluczonych lub zagrożonym 

wykluczeniem społecznym, 

h) prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych w zakresie po-

zyskiwania środków na diagnostykę, leczenie, rehabilitację i rekreację, 



i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji  osób niepełnosprawnych, ich 

j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, 

k) promocję oraz wspieranie idei wolontariatu, 

l) prowadzenie różnych form działalności kulturalnych i artystycznych, 

m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

n) propagowanie zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i ekologii, 

o) tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom starszym oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych), 

p) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szcze-

gólności z rodzin wieloproblemowych, 

q) wspieranie kształcenia i późniejszej aktywizacji zawodowej m.in. pielęgniarek, 

opiekunów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, 

r) współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej, pozarządowej i in-

nymi organizacjami w kraju i za granicą, 

s) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na 

rzecz integracji europejskiej, 

t) reagowanie na problemy wynikające z bieżących potrzeb w sektorze pomocy spo-

łecznej. 

3. Przedmiotem  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia 

jest: 

a) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi, 

b) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 

c) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

d) 88.99.Z Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych, 

e) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 

f) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 

g) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 

h) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

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

nych, 

j) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

k) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

l) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana, 

m) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 

n) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 

o) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 

p) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 



q) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieskla-

syfikowanych. 

r) 88.99.Z Prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludz-

kich i współpracy między społeczeństwami, 

s) 94.99.Z Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospo-

darczym, środkami masowego przekazu 

t) 94.99.Z Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją pu-

bliczną, 

u) 94.99.Z Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statuto-

wych. 

4. Przedmiotem  odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest: 

a) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami     psychicz-

nymi, 

b) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 

c) usuwa się 

d) 88.99.Z Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych, 

e) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 

f) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

g) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych, 

h) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

j) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana, 

k) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 

l) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 

m) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieskla-

syfikowanych. 

n) 88.99.Z Prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludz-

kich i współpracy między społeczeństwami, 

o) 94.99.Z Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospo-

darczym, środkami masowego przekazu 

p) 94.99.Z Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją pu-

bliczną, 

q) 94.99.Z Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statuto-

wych. 

5. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: 

a) 86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna, 

b) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 

c) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 

d) 73.11 Z Działalność agencji reklamowych, 

e) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 



f) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

g) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straga-

nami i targowiskami, 

h) 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży lub Internet. 

 

Zadania realizowane w 2019 r. 

1. Zbiórka publiczna zarejestrowana pod numerem 2019/1588/OR „Zakup 

sprzętów i materiałów dla osób z niepełnosprawnością”. 

Czas trwania zbiórki (01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.) 

Forma – zbieranie datków do puszek. Zebrano 957,55 zł 

2. Realizacja zadania „Moje życie mój wybór” (wrzesień – grudzień) 

dofinansowanego z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 3700,00 

zł – warsztaty dla 20 osób, kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania 

patologiom społecznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie rozliczono, 

sprawozdanie zostało przyjęte. 

3. Realizacja zadania „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od 

narkotyków i środków psychoaktywnych” (lipiec – grudzień) zadanie 

dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 26 000,00 

z zakresu spotkań edukacyjnych dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich, 

Kampanii Białych Serc, obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania 

Narkomanii. Zadanie rozliczono, sprawozdanie zostało przyjęte. 

4. Realizacja zadania „Festiwal Moc-art. IV edycja” (wrzesień – grudzień) 

zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 

4500,00 zł. Przeprowadzenie warsztatów (plastycznego, teatralnego  

i wokalnego) dla 48 osób z niepełnosprawnością z Częstochowy. Zadanie 

rozliczono, sprawozdanie zostało przyjęte. 

5. Realizacja zadania „Spotkania artystyczne z Perasadą II” (12 grudnia) 

zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 

1500,00 zł – koncert w MDK Częstochowa w konwencji folkloru góralskiego, 

prezentujący program artystyczny przygotowany w ramach warsztatów przez 

osoby z niepełnosprawnością. Zadanie rozliczono, sprawozdanie zostało 

przyjęte. 

6. Organizacja wycieczki do Wrocławia (lipiec) zadanie dofinansowane ze 

środków PFRON-u w wysokości 3029,00 zł dla 40 Mieszkańców DPS ul. 

Kontkiewicza 2 w Częstochowie i 10 opiekunów. Zadanie rozliczono, 

sprawozdanie zostało przyjęte. 

7. Realizacja zadania „Profilaktyka dla kobiet – Joga, Zumba, Cantienica” 

(marzec, grudzień) zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta 

Częstochowy w wysokości 11299,99 zł – zajęcia rekreacyjne dla kobiet  

w NZOZ Kondycja połączone z zajęciami profilaktycznymi i edukacyjno – 

rozwojowymi. Zadanie rozliczono, sprawozdanie zostało przyjęte. 



8. Realizacja zadania „Aktywny Senior” (styczeń – grudzień) zadanie 

dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 8000,00 zł 

na zajęcia w siłowni dla częstochowskich Seniorów w ramach NZOZ Kondycja. 

Zadanie rozliczono, sprawozdanie zostało przyjęte. 

9. Realizacja zadania „Nordic Walking dla Seniorów” (marzec – październik) 

dofinansowanego z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 5 000,00 

zł. Przeprowadzono treningi dla częstochowskich Seniorów. 

10. Realizacja zadania „Seniorzy w górę bule” (wrzesień – październik) 

dofinansowanego w wysokości 5,000,00 zł w ramach grantu senioralnego przez 

Zarząd Województwa Śląskiego – warsztaty i turniej gry w bule dla 50 Seniorów 

z Gmin: Częstochowa i Rędziny. Zadanie rozliczono, sprawozdanie zostało 

przyjęte. 

11. Realizacja zadania „DOSL Wyczerpy – Aniołów” (styczeń – grudzień) 

dofinansowanego w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”  

w wysokości 103 842,52 zł.  

12. Otrzymanie nagrody w wysokości 1000 zł – (maj) w wyniku zwycięstwa  

w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko wystawowe podczas Pikniku 

Samorządowego w Częstochowie. 

Przez cały rok prowadzona była działalność gospodarcza w formie NZOZ Centrum 

Rehabilitacji i Promocji Zdrowia KONDYCJA oraz w ramach sprzedaży artykułów 

dekoracyjnych. 

 

Przeprowadzono kampanię promocyjną 1%, w wyniku czego zebrano 9902,90 zł. 

Pozyskano darowizny od osób prawnych w wysokości 2114,99 zł oraz od osób fizycznych  

w wysokości 4902,76 zł 

 

W ramach Partnerstwa Częstochowa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie 

współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi wspierając podejmowane 

inicjatywy. 

 

 

Częstochowa 21.09.2019 r.      Zarząd 


