Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia ARS VIVENDI na Rzecz
Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie za rok 2020
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Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS
UNICEF w Rzeszowie
Ul. Ofiar Katynia1 35-209Rzeszów
13.04.2005
0000232350
180032990

Magdalena Machno
Marta Skrobacz
Andrzej Gilewicz
Dariusz Madej

Celem stowarzyszenia jest :
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
niepełnosprawnym.
3. Pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa osobom
niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz
zachowań prozdrowotnych
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej i kulturalnej w
tym kształtowanie patriotyzmu i chrześcijaństwa
8. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
12. Popularyzacja i promowanie wolontariatu.
13. Rozwój Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie.
Zasady, formy i zakres Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
działalności statutowej 1. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
2. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
3. Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej powstałej w procesie ich rehabilitacji i edukacji
(występy artystyczne, kiermasze, wystawy, przeglądy twórczości),
4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o
charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i ich rodzin
5. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
7. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu terapeutycznego
8. Organizowanie zajęć dodatkowych, i pozalekcyjnych

9. Prowadzenie akcji i działań na rzecz ochrony środowiska oraz
edukacji ekologicznej
10. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
11. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy
bazy dydaktycznej i lokalowej Zespołu Szkół Specjalnych im
UNICEF w Rzeszowie
12. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
13. Podejmowanie innych działań służących do realizacji celów
statutowych
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
Ze względu na pandemie w Polsce Covid-19 działania
Stowarzyszenia były zawężone.
Działania na rzecz uczniów ZS im. UNICEF –zakup nagród
m.in.konkursy plastyczne, zakup pomocy dydaktycznych,
terapeutycznych oraz sprzętu.
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Informacje o
prowadzonej
działalności
gospodarczej
Informacja o statusie
Organizacji Pożytku
Publicznego
Informacja o
wysokości
uzyskanych
przychodów z
wyodrębnieniem ich
źródeł
Informacje o
poniesionych kosztach

Dane o:
a liczba
zatrudnionych
b łączna kwota
wynagrodzeń

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Uzyskany w dniu 26.02.2007 r.
Przychody: 24 564,60 zł
1. Składki członkowskie: 40,00 zł
2. Wpłaty z tytułu 1%: 14317,60 zł
3. Darowizny: 5679,00 zł
Dotacje: 4568,00 zł
Zużycie materiałów i energii: 10,676,48 zł
1. Materiały dydaktyczne: 3048,11
2. Materiały biurowe: 518,53
3. Wyposażenie: 7084,37
4. Materiały remontowe:25,47
5. Usługi obce: 1888,93 zł
6. Usługa rachunkowa:49,75
7. Usługi pocztowe i bankowe:456,3
8. Usługi transportowe:864,00 zł
9. Zakwaterowanie i wyżywienie: 150,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne:368,88
Odsetki: 0,03 zł
0
nie dotyczy

wysokość
przeciętnego
wynagrodzenia
d wydatki na
wynagrodzenie z
umów-zlecenia
e udzielone
pożyczki
pieniężne
f kwoty ulokowane
na rachunkach
bankowych
g wartości nabytych
obligacji i akcji
h nabyte
nieruchomości
i nabyte pozostałe
środki trwałe
j wartość aktywów i
zobowiązań
Dane o działalności
zleconej przez
podmioty państwowe i
samorządowe
Informacja o
przeprowadzonych
kontrolach
c
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nie dotyczy
0,00 zł
0
Rachunek bieżący z dn 31.12.2020 – 26 723,29

0
nie nabyto
nie nabyto
Aktywa na dzień 31.12.2020- 26723,29
Zobowiązania – 0,00

Stowarzyszenie ze względu na okres pandemii w Polsce Covid19 nie przyjmowało do realizacji zadania zlecone przez
podmioty państwowe i samorządowe.
W roku sprawozdawczym nie było kontroli.

