
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 

„DLATEGO WARTO” w Łomży 

za 2011 rok 

 
 

 

Dane podstawowe: 

 

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO” 

 

Adres siedziby: 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9A 

 

Telefon: (86) 216 02 64 

 

Data wpisu do KRS: 05.05.2010r. 

 

Nr KRS: 0000355778 

 

REGON: 200356989  

 

NIP: 718-211-58-17 

 

Nr konta: 98 2490 0005 0000 4500 4840 2681 

 

Organ sprawujący nadzór: Prezydent Miasta Łomży 

 
 
Zarząd Stowarzyszenia: 

 

mgr Beata Kiełczewska – Szmit – Prezes 

ul. Wojska Polskiego  161C/9, 18-400 Łomża 

 

mgr Adam Bagiński – Wiceprezes 

ul. Chopina 2/37, 18-400 Łomża 

 

mgr Monika Chrościelecka –Sekretarz 

ul. Forteczna 26, 18-421 Piątnica 

 

mgr Anna Tomczuk – Skarbnik 

ul. Żeromskiego 2/46, 18-400 Łomża 

 

Irena Kuczyńska – Członek Zarządu 

ul. Zielona 11, 18-421 Piątnica 

 

mgr Justyna Zakrzewska- Członek Zarządu 

Modzele Skudosze 2, 18-400 Łomża 

 

 

 



Komisja Rewizyjna: 

 

Henryka Cudnik 

ul. Prusa 13/6, 18-400 Łomża 

 

 

Krystyna Dąbrowska 

ul. Pogodna 9, 18-400 Łomża 

 

Jadwiga Just 

ul. Kraska 125, 18-400 Łomża 

 

Zofia Maciak 

ul. Księcia Janusza 4/58, 18-400 Łomża 

 

 

                                   

 

Cele Stowarzyszenia: 

 

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu 

osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia       

w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności 

umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.  

2. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych.  

3. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób 

niepełnosprawnych.  

4. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania osób 

niepełnosprawnych . 

5. Działalność na rzecz wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

6. Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych. 

7. Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej. 

8. Wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe WTZ. 

9. Integracja środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

Cele realizowane są poprzez: 

 

1. Promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy, imprezy 

integracyjne, teatr. 

2. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą        

z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Przyjmowanie darowizn. 

4. Integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskami społecznymi. 



5. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 

kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami 

fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych. 

 

6. Współpraca ze środowiskami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). 

7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

 
 

Informacja ogólna o Stowarzyszeniu 

  

Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO” powstało z inicjatywy pracowników                    

i rodziców uczestników WTZ w Łomży. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym         

i samodzielnym mającym na celu, poprzez swoje cele statutowe, wspomaganie osób 

niepełnosprawnych.  

Dochód Stowarzyszenia stanowią wpływy ze składek członków oraz darowizny od osób 

fizycznych i firm. Od samego początku jesteśmy wspierani także przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej  przy Zakładach Spożywczych „BONA” w Łomży. Działalność Stowarzyszenia 

opiera się na pracy społecznej ogółu członków.  

 

 

Realizacja celów i zadań Stowarzyszenia w 2011r.  

 

10.03.2011- Walne Zebranie na którym, w wyniku głosowania jawnego, wybrano p. Adama 

Bagińskiego na nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia. Natomiast p. Beata Kiełczewska-Szmit 

i p. Justyna Zakrzewska zostały nowymi członkami Zarządu, rezygnując tym samym               

z zasiadania w Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono także ponowne wybory osób 

zasiadających w Komisji Rewizyjnej. Z dniem 21.02.2011r Komisję Rewizyjną reprezentują: 

p. Henryka Cudnik, p. Krystyna Dąbrowska, p. Jadwiga Just oraz p. Zofia Maciak.  

Podczas Walnego Zebrania uchwalona została także zmiana nazwy Stowarzyszenia                    

ze Stowarzyszenia Wspierającego Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach 

Spożywczych „BONA” o skróconej nazwie „DLATEGO WARTO” na Stowarzyszenie 

„DLATEGO WARTO”. 

 

13.04.2011r. -  Udział w projekcie organizowanym przez Urząd Miejski w Łomży. 

Stowarzyszenie, wraz ze wspomnianym  Urzędem Miejski w Łomży, spółfinansowało 

przedstawienie muzyczne pt. ”Tu tam- tam i tu”, w którym aktorami są osoby 

niepełnosprawne. Dzięki finansowanemu wsparciu osoby niepełnosprawne mają szansę 

rozwijać swoje zdolności artystyczne, bezpośrednio zetknąć się z kulturą, czynnie w niej 



uczestniczyć oraz tworzyć ją. Ponadto niepełnosprawni aktorzy mieli niepowtarzalną okazję 

wystąpić  na  deskach Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Wzięli udział w XII Ogólnopolskim 

Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

Albertiana 2012, zajmując II miejsce. Nagrodę odebrali z rąk samej Anny Dymnej w Teatrze 

im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Poprzez wspieranie takiego rodzaju działalności 

mamy na celu promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz 

aktywizację twórczą tychże osób. 

Urząd Miejski w Łomży przyznał dotację w wysokości 2000 tysięcy (dwa tysiące 

złotych), Stowarzyszenie wspomogło przedstawienie kwotą 500 złotych (pięćset złotych). 

 

 

12.05.2011r. – Walne Zebranie Nadzwyczajne. Dnia 12.05.2011r. przeprowadzono 

głosowanie jawne, w wyniku którego nowym Prezesem Stowarzyszenia została p. Beata 

Kiełczewska-Szmit. 

 

25.08.2011r. -  Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Stowarzyszenie 

pokryło koszt ubezpieczenia uczestników ekskursji w ramach działalności na rzecz rozwoju 

edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych poprzez bezpośrednie zetknięcie      

z fascynującym światem nauki. 

 

24.11.2011r. -  Bal Andrzejkowy był wspaniałą okazją do przybliżenia osobom 

niepełnosprawnym zapomnianej nieco kultury ludowej poprzez wróżby, dobrą zabawę             

i muzykę. 

Fundusz Stowarzyszenia nie został naruszony. 

 

20.12.2011r. -  Wigilia była doskonałą okazją do przypomnienia osobom niepełnosprawnym 

zwyczajów i tradycji wigilijnych oraz bożonarodzeniowych.  Przy organizacji Wigilii nie 

korzystano z funduszu Stowarzyszenia. 

 

Łomża, 15.03.2011r. 

 

Sporządziła:                                                                       

Sekretarz Stowarzyszenia                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 


