Załączniki

Pracy i Polityki

Społecznej

do rozporządzenia Ministra
z dnia 12 lutego 2013 r.(poz.234)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

-'
-'
-'
"

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-}.

2. Adressiedziby i '.dal1e
kontaktowe
Gmiria KOSZALIN

Miejscowość

KOSZALIN

Nr faksu, os~ 34644 84

3. ·Data rejestracji w Krajowym· Rejestóe.
Sądowym

4: Data uzyskania statusu. organizącji pożytku

publicznego
5. Numer REGON.

6. Numer. KRS

1

0000036441

Imię I n.azwisko

Funkcja
Przewodniczący Zarządu

Dariusz Sokalski

Wiceprzewodniczący

Anna Głąbała

Zarządu

Skarbnik Koła

Danuta Szarek

Wpisany d<) KRS
X tak

o nie

X tak

o nie

X tak

o nie

X tak

o nie

Marek Paprocki

Członek Zarządu

X tak

o nie

Robert Nowak
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Członek Komisji Rewizyjnej

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób

9 •. celestatutowe.oril<li'!.izaćjt •. ·.. •.····.··.

> .

fNa~ely optsać ce!e, nii:P,ot!ft~Wre siqtUli.t drg_~ńiża,t}1J:

z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich

praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu

społecznym,

działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin (art. 4 statutu).

Cele

określone

•

Inicjowanie i

w art. 4, Stowarzyszenie realizuje przez:
występowanie

z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie
i opiekunów osób z niepełnosprawnością

niezbędnych form pomocy dla rodzin
intelektualną.

•

Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania
w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz formach
wsparcia, z których korzystają.

•

Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym intelektualnie członkom, aby oni
sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo,
szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie
indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich
z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z
zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w
postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w
formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w
szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności
leczniczej, terapii w tym socjoterapii; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w
formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących

•
lÓ. SpÓsób

realizaĆ:ji celóws~~tufowy~J

{Nal'ężY _flpisać spo$ób rep/f~~cjf c:ąl~w ś'tątut9_W}tch óf(/,O_ij~t,q_c}ifló

podStawle statutu orga'ńiia_Ćjf)

•

realizacją obowiązku

szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej,

europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej,
sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei
aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej
społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we
wszystkich formach.

•

Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym,
samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i
przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy,
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także
edukacji ustawicznej.
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie działające od ponad 35 latobecnie jako kontynuator działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski od wielu lat

podejmuje

działania

z zakresu ochrony zdrowia 1 rehabilitacji zawodowej i

społecznej,

rewalidacji, edukacji oraz

wielokierunkowe działania pomocowe na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Cele

statutowe

Koła

w okresie sprawozdawczym realizowane

były

w ramach

powołanych

do

działalności

jednostek

organizacyjnych.

l.t. Opis głównych
dfi~tań podjętych
P:[~e~·grganizaci'l .. ·

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 działający od 1992 roku jest placówką terapeutyczną stwarzającą 54 osobom
niepełnosprawnym intelektualnie możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie przywracania lub
pozyskiwania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. WTZ realizuje
zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznych, niezbędnych do prowadzenia przez
osobę niepełnosprawną intelektualnie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych
możliwości i predyspozycji. Realizacja przez WTZ swoich celów i zadań odbywa się przy zastosowaniu technik terapii
zajęciowej zmierzających do: !)rozwijania umiejętności 1 w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
2)rozwijanie dojrzałości społecznej 1 w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy i
pełnienia ról społecznych również w warunkach integracji społecznej,
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym 1 w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i
komunikowania się, dokonywania wyborów1decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności
niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
4) tworzenia warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w
rekreacji 1 w tym turystyce i sporcie;
S)rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
6) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w
zakładzie aktywności zawodoweji
7)organizację praktyk zawodowych na otwartym rynku pracy;
&)określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert
aktywności, pomocy i wsparcia w otwartym środowisku;
9)popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych na terenie lokalnym.
Zadania placówki realizowane są w ramach 9 pracowni terapeutycznych o zróżnicowanych profilach:
• stymulacji poznawczej 1
• ceramicznej 1
• obróbki drewna1
• rękodzieła artystycznego1
• wikliniarskiej/
• gospodarstwa domowego,
• przygotowania zawodowego,
• technik różnych,
• sztuki użytkowej.
WTZ nr 1 na podstawie zawartych umów realizuje praktyki zawodowe dla 23 uczestników w Netto, Tesco i Firmie MPS.
Praktyki obejmują czynności porządkowe 1 malowanie powierzchni zewnętrznych 1 dbanie o teren zielony1 segregowanie
dokumentacji archiwalnej, składanie kartonów i opakowań do kosmetyków, układanie i segregowanie towarów na
półkach 1 fejsowanie towarów, rozpakowywanie towaru z palet.
Uczestnicy placówki objęci są również rehabilitacją ruchową, pomocą psychologiczną 1 uczestniczą w zajęciach
dodatkowych takich jak: zajęcia psychoedukacyjne, Nordic Walking, Bowling czy Biblioterapia. Ponadto 12 uczestników
placówki bierze udział w projekcie usamodzielniającym " Samodzielność - moja przyszłość" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 działający od 1998 roku w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 4. Warsztat obejmuje
swoimi działaniami 64 wychowanków.
Celem warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego
rozwoju uczestników- osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową.
Zadania placówki realizowane są w ramach 12 pracowni terapeutycznych:
• technik różnych1
• ceramicznej,
• rękodzieła artystycznego 1
• wikliniarskiej 1
• gospodarstwa domowego/
• grafiki i rzemiosł różnych
•
•
•
•

przygotowania zawodowego,
ogrodniczo - florystyczna,
stymulacji 'poznawczej,
edukacji i umiejętności życia codziennego/

• obróbki drewna,
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• Eka-art.
W ramach warsztatu prowadzone są także zajęcia dydaktyczne, mające na celu podtrzymanie umiejętności, zdobytych w
placówkach szkolnictwa specjalnego, a także umożliwienie nabycia tych umiejętności przez osoby, której do tej pory ich
nie nabyły. Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka zapewnia wytypowanym
uczestnikom udział w praktykach zawodowych zarówno na terenie placówki w formie wykonywanych prac porządkowych
i pielęgnacyjnych otoczenia w firmach „ Espersen" i „MPS" w Koszalinie, gdzie uczestnicy praktyk wykonują prace
porządkowe zgodne z ich indywidualnym planem rehabilitacji.
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy działający od 2007 roku jest niepubliczną, specjalistyczną
palcówką oświatową.

Z zajęć korzystały 66 osób - dzieci i młodzieży. Dodatkowo z zajęć w ramach Wczesnego

Wspomagania Rozwoju Dziecka skorzystało 41 dzieci. Placówka umożliwia

wychowankom realizację obowiązku

szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami są dzieci i młodzież w wieku
od O- do 25 roku życia, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną
niepełnosprawnością. Zajęcia

edukacyjne i terapeutyczne odbywają się w poszczególnych grupach w ramach realizacji

Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych. OREW prowadzi zajęcia z zakresu terapii logopedycznej,
pedagogicznej, psychologicznej, bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii, oraz terapii widzenia i integracji
sensorycznej. Wychowankowie uczestniczą również w zajęciach

hipoterapii i dogoterapii. Celem ośrodka jest

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi. Dotyczy to
w szczególności poprawy sprawności psychoruchowej lub zapobieganiu jej pogorszeniu, poprawie sprawności procesów
poznawczych, rozwijaniu umiejętności społecznych w tym umiejętności komunikacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach
społecznych,
pewności

rozwijaniu umiejętności współżycia w grupie, rozwijaniu samoakceptacji, poczucia własnej wartości i

siebie. Ośrodek wspiera rodziny wychowanków w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w

tym trudnych emocjonalnie. Wspiera rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami
psychologiczno- pedagogicznymi. Poprzez swoją działalność i organizację imprez na terenie placówki i poza nią ośrodek
włącza

wychowanków i ich rodziny w proces integracji ze środowiskiem lokalnym. Współpraca z zaprzyjaźnionymi

szkołami

i przedszkolami wpływa korzystnie na rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności współpracy w

grupie rówieśniczej, jednocześnie daje możliwość nauczycielom wymiany doświadczeń zawodowych. Od stycznia 2015
roku w ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, których głównym celem jest
pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w
szkole. W ramach

zajęć

organizowane

były zajęcia

indywidualne w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej,

psychologicznej, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz konsultacje specjalistów dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych.

Pracownicy

ośrodka podnoszą

swoje kwalifikacje poprzez

udział

w szkoleniach organizowanych na

terenie placówki i poza nią. Włączanie w pracę terapeutyczną nową zdobytą praktyczną wiedzę czyni ją profesjonalną w
kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Ośrodek organizuje dla rodziców wychowanków placówki i uczestników zajęć
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka cykliczne szkolenia w zakresie tematycznym wskazanym przez nich, a także
wynikającymi

z potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy działający od 2007 roku jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną

, począwszy od niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mających trudności w samodzielnej

egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Od 1 września 2017 posiada 39 miejsc dla uczestników. Są to osoby z terenu
miasta Koszalina, wymagające pobytu w placówce wsparcia ze względu na wiek oraz poziom funkcjonowania, niezdolne
do podjęcia pracy, pragnące przeżyć swoje życia godnie w miarę samodzielnie, pod okiem opiekunów i terapeutów.
Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji gdzie nabywane są, rozwijane i podtrzymywane umiejętności
niezbędne

do samodzielnego życia. Uczestnicy biorą udział w kompleksowej i ciągłej rehabilitacji, terapii indywidualnej i

grupowej. Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnością intelektualną długotrwałe, ciągłe uczestnictwo w rehabilitacji, a
poprzez to rozwijanie ich umiejętności z zakresu samoobsługi, podtrzymywanie ich sprawności psychofizycznej,
nabywanie sprawności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością i
zaradnością społeczną

tak, aby umożliwić im jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne obecnie i w

przyszłości.

Poprzez stałe, efektywne, profesjonalne i systematyczne zajęcia przygotowujemy osoby niepełnosprawne do pełnienia ról
społecznych

w różnych środowiskach oraz wprowadzamy ich do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym.

W Środowiskowym Domu Samopomocy codzienne zajęcia odbywają się w następujących pracowniach:
•
•
•
•
•
•
•
•

rewalidacji,
doświadczania świata,

gospodarstwa domowego,
rękodzieła,

arteterapH i fotografii,
komputerowo - poligraficzna,
pomysłów kreatywnych
manufaktury.
Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym następujące rodzaje wsparcia:
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•
•
•
•
•
•
•

terapię zajęciową;

rehabilitację społeczną;
rehabilitację ruchową;
zajęcia sportowo- rekreacyjno -kulturalne;
opiekę psychologiczną;

poradnictwo psychologiczne dla opiekunów oraz domowników;
pomoc w uzyskaniu konsultacji psychiatrycznych.
Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego- placówka działa od 06.03.2017 r. z siedzibą przy ul.
Wyspiańskiego 4 w Koszalinie pod kierownictwem Pani Joanny Zduńskiej. W ramach placówki działają mieszkania:
• Mieszkanie treningowe nr 1 przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie,
•

Mieszkanie treningowe nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie,

•

Mieszkanie wspomagane przy ul. Piłsudskiego 18/5 w Koszalinie.
Z treningów w ramach mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego korzystają osoby dorosłe niepełnosprawnie

intelektualnie w liczbie 29 osób. Głównym celem mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego jest usamodzielnienie
osób niepełnosprawnych intelektualnie w nich mieszkających, zapewnienie im wsparcia, uniknięcie wykluczenia
społecznego

oraz poprawa jakości ich

W ramach

życia.

bieżącej działalności

są

prowadzone

treningi:

-trening kulinarny,
-trening finansowy,
-trening planowania i spędzania czasu wolnego,
- trening

czystości,

-trening działań prospołecznych.
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_flaleiypo'dat_in/Orma,t}ti ~l:{tefTl?iJ&~~~-~łóv;'flYib: ---.::
r(Jdz_ająW,dzfala(n_f!iCi_(P,C?if,(111i,irf1CJ-~~Yfr!ql11ie_3__k_ą~óły),o
zaczynaJąC_o_d
Przedątfo,tirciztałolnoJcJ
--- - '"' ,_„,_ głównego
-- - "---------- - ______ , ______ --- --- -

Działalność

na rzecz osób

Szkoły

niepełnosprawnych

Działalność

na rzecz osób

Działalność

sf\ira atraf#liioścl pozyt@

·

~i2!).Jatężypocf6:ć?iiforfn~,t)ę·n~'ie~O-t,PrzedmiP~°v
CJfiałal~ości,ódpłat?_e} P:'g-C!~izpijl',_'"'!:O,tręsi_e
~J?_(a_wozdawczy'!', -'1",Qz ~'twska,z~h/e_r:n sfer/y dz~f,Ilplnqścl
p_~ży_~ku pvblicz~~gQ;) 0'.k,t~-'r:~h_ r,rio,_~~ _W,_ art;_ 4, uSt; i ustawy:
i_-d,ni0)ft:_kwietn:~?~ąo3_r{o_,~1:;9ra1n9ł~ip_oiytk~
:p_IJPlic~negO_f o ~()!On~ori~Fi,e/- r(tOk/e ~odU/6KJ_PK~_,2,q07

· pubUcinego

podstawowe

··

PKDSS.20.Z

PKD86.90.A

Przedmiot działa Inoś.ci

Numer Kodu
(PKO)

pd,P:?WiÓ~ajqcę~~!yC~_tefPzi~łiJfn,Qic(J,ę#i:O!giln,:~zc':C!<?_;
pf9~0~d;I: W!f~ej nii:-3- (ądz,Oje.„ q~iQfÓfrypśc~ ofJ~'O_t~_eJ~ pQfoij;_
pe~ać)nfprll)_Ocję 1a tem0t t,fte~~:~fQlA';n_r~h fP,d,Z,Pi~~:

:<Jz,i~łalno4ci,(podąriit?_'tnpkśytl1(1_1nf~:~_ko_d6w)>z4t~ytraJ(fc-;~'r!,:1---------------+------------l--------l
f!ł~~neg~_p_rz'ednlloJu_-diffłl(lliJ(J~CI
,

o tak

X nie

Przedmiot i ()pis dziatainośd
5,.2'., Należy podaćoinfórtr)ótję n_d:temótprzedmic#u
dziafal11ości gospoc}arcz_ej orgańizpcji w~a-~ z opisertrtej
<jzfai9lnPścrw okre~Je_-SP,rariC,,zcia,w_czyńl/o tak~_e,k,oćJlJ/c}w

Pko:iooiodpo_wi~fl_aj9c~Y,o/ych:tk/~ziaf,qlbo$f_i.,,!e~IL

o~ga_niz_a,cja, pr<:JV(O~?(wię_f~i _nlż l r90qz,ą/e d?ipł,ąf1J_9ścf

f/Jofp(>dąrcz,ej; ~al_ężY p9:il~ł_in,f9fri:i<1Pi~J1ą 'te_riJ:a_t_ i:[7ech
:g_tpvin_ych_ '?dzaj6";'_ dz,;b10in9~ct,fP_O,~C1'!i~ rn_~_f<s_yfnalnle- :i
k,0:~6wJ! 'z,a,f~)'ńPtląf °'~g16:w~_~gJ?;p~z_~-~m1o~a,: dz19łą_11f,ą_ścl

8 963 050, 79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatri~jpoi~tk~ ~ublicznego
""""

',„','

'

""'

',

"'

"

'

'',„

8 846 408,51 zł

'

b) Przychody z działalności 9dpłatnejpożytl<u publicznego

0,00 zł
0,00 zł
0,00

2.t Przychody z·i% podatku dochodowego oclosÓb fizycznych
6

zł

2...2.. Ze źró.deł publicznych ogółem:

8 564 736,68 zł
1 298 190,60 zł
4 128 522,38 zł

360 002,13

zł

2 778 021,57

zł

236 621,08

zł

14 500,00 zł

w

124 598,13

zł

92 022,95

zł

tyni:
5 500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3.2.

WysokośćkWOt\l.pochodzącejz1%podatk~ dO~h;doweg(} OddSÓb~;yctnych Wydatkdwanej WOkresi.e

sprawozdawczym ogółem

·

··

·

6 914,02

zł

26 203,95

zł

26 203,95

zł

PSONI Koto w Koszalinie Środowiskowy Dom Samopomocy-dofinansowanie do projektu PFRON
1

„Prowadzenie $rodowiskowego Domu Samopomocy'', "W drodze do niezależności "oraz bieżąca
działalność.

3A, .Cele szczegótow.e, w•rozumieniu prz.ępi.~ów o ppdatku dochodowvll') od ~s.óbfizycznych, wskazane. Przezppda\nikó\\/ pooiltkl.I.
dochodowego od .osób fizycznych, ńa .które organi.za~ja poży\ku puhliczhego wydatkowała najwięcej· środków pochodzących z)%
podatku dochodowegow okresie sprali,tozdawqym wraz.z. wycjanąk\\fotą.·
·
·
1

Nie dotyczy

2
3

4

7

4,L Koszty organizacji \N okresie spraw9zdawc.zym ogółem:

8 909 340,31 zł

26 203,95 zł

. a).ko.szty z tytu\u •pto~~~zenia nieodpłatnej•clziala!nqści poiytflu rublicNego

8 887 792,49 zł

26 203,95 zł

b) ko$ztyz tytułu ..i)iąw~dfeniil oej płatnej .dzia/al.ipśc! pożytki.I pobliczn~go•

0,00 zł

- 41 383,98 zł
0,00 zł
.S.3, Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

·.·•w tYrn: \NVS()~()Śśśro.dJ<ów_ p~zezn;i.czon~ na działaJnóśćpp~ytkupupi!c.zńego

0,00 zł

o z podatku dochodowego od osób prawnych

·{.·bj~~nizacja
k~ii~st~ł~i R~stępują~ych ·•· i
· · .· .· ····· •

X z podatku od

nieruchomości

o z podatku od

czynności

21854,77 zł

cywilnoprawnych

o z podatku od towarów i usług

zwt>lnień

X z opłaty skarbowej 42,00 zł

(!Vp1eiy wskazać jed~:ą_1~b ifięC€,j f,Ozy_Cji 'wróz z_kwófQ -,
'Ptzyin_aneg_(> zWOll)ie_hidJ
,

X z opłat sądowych 500,00 zł
o z innych zwolnień
- jakich ?_ _ _ _ _ _ __
o nie

korzystała

2. Organizacja korzystała. z prawa ci() nieodpłatnego informowan.ia Prze~ jednostki
publ.iGznej radi9fonii i. tęlev.rizji ·. o prowa<;l~onej .· działoino~ci. hieq?ptatQęj pożytku Xtak
publicznego, zg 0 d~ie z art 23a ust. 1 ustawy z (inia .29· g~u401a .i9,92.f... o radiofonii I
t~lewizji(Dz: IJ- z20Hf· t--jr431 poz.226, zpóźn. zlll.)
· · ·· ·
..

'• oo„;„q,

~~ii>~ .~'1"5,,~,i ;; (,~{~ ~~~'~01~!~.„.„

wfasnpści lub pr.aw~ użytkpwaniawieczystegp nieruchpmości. z zasobu~karł)u Państwa
lu.b jed.nostek samc,rząqu tery,tgriall'\~go.,. · Jubzawąrła na p\efe;\~Ocyj1iycn waru~kach
z podmiotami.•.PUblicz 0yrnl urnowy .u.żytkowąnia, najmu,/dzler~~\NY·lyb użyczenia. i
przysługuje jej w odniesieniu cio tych nie.ruchomości następujące p(awo:'
(N~leży wskPzać iCdn,ą lub więcej pQ~yi;pJ

, ,

8

o nie

o własność
o użytkowanie wieczyste
o najem
o użytkowanie
o użyczenie
o dzierżawa
X nie korzystała

.

.

~;2. Przeciętną liczpą zptJY~nionychvt<drĘ~~Jz~ci.i napogsta,Wie stps.Yi1kY. Pfac~w prź.ęli.ct.e9iąin;i Reln<;!. etaty

0

_(Aby,: pkreśUć Pfze~_iętlie:' :~a~i-ud,~ien/~ -lJ pf~ży, zsup,0W,q~ 0 i:IJl~żys tki~ __,osQ_~Y'.'zD:t'-11diii,Onf?- j1_q_ ---~ą(J~tpwf~ ~iq~Ur,k~-; P~ocy_ - ,w,__ p_osz7~~iJc?irwC;~
rniesiqca,ch __w ókręsie :S,Ft',(J'f?!#,~~·:tc~r;n: (wraz, _z ~fOrQ_kdmi, p(}P,9_W,i9~?Jt?,cyrr,L ~z,ętci__ ~t,OJll/; ,_np;! 0~§ 0 ' w przypad~u ;fłSO~Y :z~tr(J_~flif!n,e,iJ1_Q P_ó_f

114,08 etatów

_e_t9tu),, d0dać do,sieb,ie,su,f»Y,Zatru,d~iogyc~:z ,12 rn1e$,fęcv(ppqz;ęJ;ć pfi~i)?:·- iJvYnt~_~pisą4-z,d0kfifd,noś,~i~,dp,1;:fni~js_q? Popr,ze~i~t<.UJ ' ' ' ','

45

osoby

o nie

170 osób fizycznych

3:~;()rga!)izai:ia'~()fo~v~!ąrn ifi'ś\Vi~dtze~\il'{R~~\iW~~Y,c~iJt*·ęz~61<!J1fąH(j.szy< • .··••· ···•·. • i··••·•••••••.•••·••

(ZgD,d,~fe,': z, Jis,tawl1:-_:t qn;,?-:t4: kWi~_tń_ia_; ,2/?9~ _r: :: o_;~!f?:t6:fCTQ$~~ :k~1YJk~?~k~Ji~krię'a,9"-~:~<~~/pn,_iQrfąc/_~1 \~C!!p_o~~tiu,$t:a,rnt ,~q X tak

esobyJ1źycZiJe,: ~t&;ę ~cH9:~hi~źP-:t:bez,:;~Opgfpdfir_iii?_wYk~:1,~Jil~JjiQ_d_f#fqJq-'0:ą):,z~i:Z:'.Ofg'Orii~~tii:-nie?;~le?_llię_-~d-~~-~/,,:*zy
~ą>to ,-:t~5-oby_ 'niezll'li~~~~ą '.._i,: ,<lr'99nfz~cją,< ćzł?nkov1!le>:_PrQc_<>-11yHf~r)::P~r>:kY:;;_~_Jj~q~Cf<,~e :, 4~fifgi,~- ~a :p_ądstji_W;e ;_ un]O_~
cywilnOpraWf)ej czy prted~taWfcief~ Władz orga_nizac]i)
-- ---"

3.2. Lipz~a wolQQtariµs~\' \Yy~onl!Ją~y(:~ ~wjadc:~ehi.e ~a rtelt ót~~hiz~tji·grzez okres krótszy niźilo dni

(K~_~a:; Walo~tarlus~ pQ,_W1n_-1(:_ń:PYó.!1C_zony iylkb raz/ n1ezó1eźn_1e__ód !iCz~-Y świądcżeń_ Wy~oO~irwcti: i1d fzecl, or~ąn~zaCp w_ ok,rfsie
spravyozda'.fl/,czym i cząs~ p(a'c_y) -- '

a) członkowie orgąnizac)i, pr.acownicy org~nizacji, osoby świadczące us!ugi na podstaWie ur!lo\NY.
cywilnoprawne),czlonkowię organu.ząrządza)ąi:ęgo ·
·
·
tym:.
· ···
b)inne ;,sobV
w

.3.3 .. Liczbą wol.onlarillszy w'{konująsych. świa.dó:eniena. r~ecz grgahl z~pji ·przez ()kr~s?d 3b·d~i db 6 miesięcy.
(KQ,żdy i.yąl~l]tarius_z p_owini~n _bY,ć,liczony tyfko_ioz,_ nif!Z~feżn_ie odJiczby śwlac!_~zer},__Wykon_apych n~ ize~z o,rganiza~if o/ okr,eSi~

sprawoidawczym)

w
tym:

,

-- "

- -

,

'

nie

36 osób
O osób

36 osób
19 osób

-

a) członkowie·orgai\izacji,pracownicyorganizacji; QSóbyświad.czące Usługi napodstawle Umowy

cywilnoprawnej; człónkbwie organu zarządzającego

o

.

b) inne osoby

4

osób

15

osób

10

osób

3'4.liCzba wolontariuszy wV.konU)ących• śWiadezenie na rte<;z brga f)J~ac)I .Przez. okres dłuższy ni.Ż6 1 miesiecy

(Każdy wolontor,ivsz powit;1ien być liczony tylko_ raz,- f!iezóleżnie O_d Uczby,świ,ądcz_eń _ i.yykoh_af)yc~,na rzecz organizacji w okresie
sprawoz_da_Wczym)

w

tvlll'

'

-

--

'

'

-

a)tzlonk.oWieąrganii~cji, praCÓ.\Nn icy .organiz~cji,• oso~y świaijczące u~!Ugi n~ pbdstawie I.Im owy
cvwilnoprawne'; citonl<owie orMnu zarządzającego
·
··

9

6 osób

i.Łączna kwota. wyn~gfodier\•(lirlłtto l. wy~łacony~h J)r,zez org~rti~a~ję Wokresie sprawozdawczym

5 499 379,17 zł

a) z tytułąurr\ówQpracę

4 513 192,03 zł
3 803 019,97 zł
36 630,00zł
644 516,57 zł
29025,49zł

986187,14 zł
0,00 zł

·w .•··• a)W zWi~źkU t ~rd\Va~~on;\dziąf~l~§~~J~ ~ąp\~\~~ip()~~\~~k&l)ll~~~~~o •

O,OO zł

tym: ••·· b) w

0,00 zł

'

',

,

,

z~iązkJ z ~rdWadz6ną dzlałaln(!~~i~~j~btl~ł~t~ąpgŻiftk~g~tiilttl\egó .

, ,

'",

; ','

, ;,•

'_,,'

·,,'

'

,'

,'•,''Jo',',•,

',O;,"'O,O;< :/'·':'o'>>''.; .;c',""\';".Ć>!'..<;„<·.;· „"C,', \"''"'''

3, ~ączna kwota wynagrd<!zeń >\iyp!a~ohvc~ Pr3ę~. or~~hiz\lcję pfaę0 ~nlR1>ff1\fraz oso9omś','Ji<!?~1.ącynJ usługi pa
ppdstawie umowy cywilijoprąwnej w związku zproVi(aqzoną dziatalric:)~ci.j gospodarczą organiza!;ji

f \Nysokość przeC:Jętnegorl1ieśi~czneg6 ~y[lagrtjdzeni~fbruttg) \"Y,Pł~fOJ1eg§ człon~omo(ganll .zarządzającego
organizacji, wliczając wvnagrodzenie zasadnicze, nagr()dy, prenjle i• inne ~wiadczenia oraz umo\lly
cy!l/Hnpiirawne
/ :;
•·• >• •
< '
<• i .,••. ••,. . . T •· ·. . · . •· •· ·

/\b~j ·~~(~#li? . ·: ·P,[z~,ci~t'lę\. m;,eSt.ęf~n.~· .,;, Wy~Pflf~~~f~(Jie </~~(~iY_:,- -; ~:_z~~:~_OY(~~: _ _ _
~i~~sJk,ię:_:-: kw_ą,o/-_:_vfYn~_gr}~_d,?e1:: i(IYPICJ_~qn_~ _: -~-- c(qg~ ::fPk~

O,OO zł

O ,OO

zł

O ,OO

zł

O ,OO

zł

spr~'f_?z<Jd..yć~ego ,(W/i~ZpJqt „~n_a_gr6'dzi!~ie _z_ciś(l,dn,icte, "_oó_qrorJy, :, 'pri!m_ie }:'.iiJiie: tWfad_~Z~_iifa~:ó(az ·:ąrif oW}i ''fY)tvili'i_oki'ąiVH,eJ~: _'2, - p_6</Zie(fP
isumOWarią kwótę 'prz-ez.-:1.i (mie$tęcy) -

-

-

-

-

-

'

-

-

-- '

\Nysokość.przeciętllefl~miesięczne~o ~nagrOo~enia (bruttó). &pl~t(!r)ego cz(PnkónJ. otganu•.·kontroli••lub
9adzoru, Wliczając wvnagrodzenie zasadnicze/nagrody, premie i. inne ś\Niadcze.nia or~z.Uń'lc:)wY cywlJriopra\lfńe

s.

(patrz _komentarz do pvnktuA)

-

-

fi .. \Nysokośćprzeci~tnego.·mi~sięcmego w?na~ródzęnia(brqtto)wyptącońego <:zło11kol)1 i.ńnych, niż

organu
zarząo~•jącego,. k9ntrpli ••. lup. n~dzo(u, c)rgąnol'J;orgą9i.rncji,·.w!iczaj'lcwvnagrod.~eni~· zas.adnicze, nagrody,
PWrt1i~Unne śl'Jiadcwni.i\.o(az umo.Yvćvo/i!.ropi-awrie ·' · · · · ·· ·
· ·
··
·

(,Ji;ltrzkÓmentatzdoPunktu.4):<_---- -

-

-- -- -- -- -

_, __

7, Wysókośc. przeclijtl1~g()••. ri\i.esięC:Znego ·~y~~llro~~enia,(6r\)t~o). &Pl~Cof\e~c\· pracd\lln*pn) · orgańiz~cji,

l'Jliczaj9cwynag'.()~ze~ie.zasadn.if0ze, nagroćly,premi<! i· inne ś(i;iaqcżeni~, or~~·osobo.111 . świadcźącym usługi .na

p<JQstawie ~mowy cvl'Jilno):lrawnej

rPatr~ ko'm~ntarz do-punktu:4J

·

·

· · · .•.. · ...•... ·.. ·.·...·•. .•. ·

·

'----~-~-99 37~,:17::1-2,m"CJ

--

. ·

.s .. wysókość najwvższe~órrtj esięcznel:loW:y9agrodzenia (brulto ). wvplacórie!lo członkom .organu z~rządzającego,

wljczając wynagrodzenie zasadnicze, n.agroQy;premle i inn.e świacjqęnia;ąraz .umowy cywilnoprawne
·
!l· Wysokość na)wyżs.ze~~ .miesięcznego. \llyl'lagrodzerHa .(bruttó) \yypłas9ri[gó członkom organu ·.kontroli lub
n·adzoru, wliczającwyoagrodzenie zasadnicze,.nągrody, prenJie iinpe świadczenia oraz.umowy cywilnoprawne
1(). ••wysokość naiwvź#ei!()•mi~si ęc~nes2 wYnagro9zenia (brutto l l'JYP!~co.nego .człon.konJ Jnoych,. niż arsanu
zarządzającego, kontrolj lup nadzoru, or{:anól'Jorganizac)i, w(iqając.yyna~rodz,enie. zasadnicze, n.agr(Jdy,

premie i inn.e świadczenia ara~ umolNYcvwilnoprawne .·

. ...

458 281,60zł
O,OO

zł

O,OO

zł

O ,OO

zł

·.·. .

. . .
.
.
1.1.... v;ysfikość naJwvższęgo .01ię~i~C"~ęgo•.•Wvnagfoazetl1a··· (btuttor W\"pla~onego .praC:ownikom . . organizacji,
13 756,00zł
wliczając wynagrodzenie za.sadnicz.e, nagrody, premie i.·inne· świadczenia, o~azw\'oagrodzenia wypłaconego
os<;>bom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
·
1~. podatko.we l1.yagidtitv9z9ce wvna!lrodzeń
_(M_ot~a,_'-podzielit_--_się_-Z: qpin_fq>-f'!Jbli~zf]ą, :dodptko_w_y".111 _-vwiigami Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PSONI Koło w Koszalinie z
ctcił-v~fącyml pozipmv: __lub __ kp:n,,$tru~cji ,wyna_gtq~z~ń_ -W.:- o_(gp(lfz_ai:JI, tytułu pełnionej funkcji nie pobierają wynagrodzenia.
WówczQs należ wplsqć_te u'.Wag(W p- -'PoieJ - "

i. Organizacja udzie!ałapoŻyczek pieniężnyd~
_-

2. Wysoko$ć

.

- -

o tak

X nie

.

udzielonych pożyczek pieniężnych

O ,OO

10

zł

Nie dotyczy

;~.prgaJ)izaci~.t!\ąJi~ą~~j~z~dania zlęc\1qę,.prt;z9rganvieq!)o.~t~~.~~~~(ią<Jv•·.

X tak

o nie

t~l)'tórialnegó

2.11).fprmacja na fE}matgfoy,rY5n ręan,ąv,yany.~ff z<lcii!n i l<~()t dot~cjlofrzymanych ~ą ich reąli#cję

(Nal~ży podać nazwę'ladónia,Jego gl~wńvlce) ce{(,ef/oq~wę org~l)u udzi~fającego dotacji otot twbtęptzyzndJ•ei aoiac]i)
L.p·..•
1

Nazw·a··zad· a··n· ,·a·
Działalność bieżąca

WTZ 1

Nazwa organu u.dzielającego dotacji

C:~l(:e) •zad.al1ią
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe /PCPR

99 576,00 zł

Starostwo Powiatowe/PCPR

118 016,00 zł

intelektualnie

2

Działalność bieżąca

WTZ 2

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych

intelektualnie

3

$,

„Samodzielność

moja

przyszłość"

Zespół

Mieszkalnictwa Treningowego
i Wspomaganego

\<'Jokręsie spra\'/ozclay,<czy~ orga~ iza ej a ręaliz(lwaf~ zadaniązleć9ne efr,zezg(gar)y

l!:gmiris!f~cjLr~<lflgw~i I~~ iiMsty,py,<e Jyru:lµ~z~.ćętąwę. • ·

·

187 410,59

Wojewoda Zachodniopomorski

·

·

X tak

zł

o nie

· ·

1~· it\fo/~~cja r)a f~in'<!freąli~gwańych ~~~an i.l<Vlpł ~()tacJiot(ivm.#Wvcłi n~.@.realiz~cję•···•·

.. . . /. •

!Nalety•p 0 (Joćnaiwę iaflania/Je o glówny('eJi:ef(-e), nazwi: organu ii(Jti~/ająi;ęg() ćlotdcji oraz kwotę przyinańej dotacji)

1

2

Działalność bieżąca WTZ 1

Działalność bieżąca

WTZ 2

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych

PFRON

896 184,00 zł

PFRON

1 062 144,00 zł

intelektualnie

3

Kształcenie ustawiczne

pracowników i pracodawcy

Kursy l szkolenia pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy/PUP Koszalin

Prowadzenie placówki OREW

Środki budżetu państwa/Urząd Miasta w
Koszalinie

Subwencja oświatowa

4

5

OREW

Prowadzenie
środowiskowego Domu

Środki budżetu państwa/ Urząd Miasta w

Prowadzenie placówki ŚDS

Koszalinie

12 000,00

zł

3 354 902,84 zł

683 000,00 zł

Samopomocy

6

7

8

„Przez

rehabilitację

do

samodzielności ... "

„ W drodze do
niezależności ... "

terapeutyczne

PFRON

377 800,00 zł

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne

PFRON

320 598,30 zł

Dodatkowe

zajęcia

XVI Ogólnopolskie
Integracyjne Warsztaty

Impreza integracyjno - promocyjna

Artystyczne Łazy 2018

9

„XIII Mistrzostwa
Bowlingowe"

Impreza integracyjno - promocyjna

11

116 788,00 zł
PFRON

PFRON/Wojewoda Zachodniopomorski

5 750,00 zł

„Festiwal Umiejętności-

10

Dzień Godności

Osób z

Niepełnosprawnością

Impreza integracyjno - promocyjna

zł

PFRON/MOPR Koszalin

5 420,00

PFRON/Urząd Miejski w Koszalinie

9 080,00 zł

Intelektualną"

Wsparcie osób niepełnosprawnych w

11

Zajęcia

Klubowe w WTZ

utrzymaniu samodzielności i
niezależności w życiu społeczny i

zawodowym
Zespół Mieszkalnictwa Treningowego

10

„Samodzielność moja

i Wspomaganego

1 595 483,29

Fundusze Europejskie

przyszłość"

zł

X nie

zł

,

zł

,

zł

~(Jdzi~łll WcJ~~1tigj

w

akcji
kapitale

liczbie g!oś~llJ ·· ·

1

Nie dotyczy

%

%

2

Nie dotyczy

%

%

3

Nie dotyczy

%

%

2. Wykazfund~cji, ·których• argariizacja jest fundatoręm · •.
1

Nie dotyczy

2

Nie dotyczy

3

Nie dotyczy

3.Jnformacje o kontrolach. przeprowadzonych w organizacji przęzorgany administracji publicznej w okresie sprawozdawczyrn

12

. . Organ kontrolujący

Lp.
1

Państwowy

2

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4

Miejski w Koszalinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

5
6

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie

2
2

w Koszalinie

1

Urząd

Urząd Marszałkowski

Liczba kontroli

2
1

Województwa Zachodniopomorskiego

1

4. (lrganizacja przepro\lfadziła.badanie ~pra\Nąt<;lania···ftnans(,we~p .. n<l•,PPc:l~tawi.1'! usta,.,Y ~dnia. 29

'!'i''z('!ś.nia 19~4. r, ?·,rac.~u,nkpwpś5i,(0~' !J. ~.?QC>9 r. Nr.~52, pqh1~~~1 irf)~t,n. ;tn·l..luP•.f?~.B<l~~ądz~.nia X tak

·• Miryjstri' Finan~Q\)I z.dnia i~ grud ni~ .2QO(l, [; ~sµ,ca\lfl~ o!lo\)li.ą~~ii tfoil~~ia spra,Yotaęr\;ft11a,n:s~l'Jych'
organizacji pożytku.publicznego (Dzo l,);;NrJ285, poz, 28$2)
.
.
.
.
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Uczestnicy placówek i ich rodziny
Uczestnikami placówek
Intelektualną
intelektualną

Koła

działających

w Koszalinie

są

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z

dzieci i

młodzież

oraz

dorosłe

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i

osoby w wieku od 3 do 65 lat, z

głębokim

wraz z

Niepełnosprawnością
niepełnosprawnością

towarzyszącymi niepełnosprawnościami

i

schorzeniami. W placówkach Koła osoby te uzyskują daleko idącą i wielopłaszczyznową pomoc i opiekę. Są adresatami
działań

rehabilitacji zawodowej,

życiu społecznym

społecznej

i leczniczej oraz

i kulturalnym. Pomoc i wsparcie

i prawna. Uczestnicy placówek

mieszkają

działań

z zakresu edukacji i rewalidacji.

otrzymują również

Biorą

aktywny

udział

w

ich rodzice i opiekunowie. Jest to pomoc merytoryczna

w Koszalinie i na terenie gmin: Mielna, Manowa, Biesiekierza, Sianowa,

Będzina,

Świeszyna, Bobolic, Darłowa. Liczba uczestników placówek Koła na stan 31.1~.2018, wynosił 241 osób niepełnosprawnych.
Współpraca

z instytucjami i samorządem lokalnym

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w organizowanych w Urzędzie Miasta Koszalina
spotkaniach z władzami samorządowymi. Spotkania poświęcone były wykonywaniu zadań zleconych oraz działaniom na
rzecz pozyskiwania kolejnego obiektu do realizacji celów statutowych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła
uczestniczył również

w spotkaniach w PFRON w Szczecinie, w spotkaniach z kierownictwem MOPR i PCPR w Koszalinie,

w Starostwie Powiatowym i w Urzędach Gmin, z których pochodzą uczestnicy placówek Koła. Odbyły się również
spotkania z Zarządem Głównym PSONI w Warszawie i placówkach terenowych.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność

statutową

W okresie sprawozdawczym Koło podejmowało aktywne działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy
wspierających

działalność

rehabilitacyjną

placówek. Składano wnioski w ramach konkursu PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej

podstawową

placówek oraz realizację działań dodatkowych, wzbogacających ofertę

osób niepełnosprawnych, skąd pozyskano dofinansowanie na działania wspierające proces terapii i edukacji

niepełnosprawnych

dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W projekcie pracy Koła istnieje powołanie komórki

odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy z innych źródeł. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym, realizowało w
ramach

powołanych

jednostek

organizacyjnych

programy

i

projekty

wzbogacające

ofertę

rehabilitacyjną

Stowarzyszenia:
1.

„Przez rehabilitację do samodzielności" OREW: PFRON; termin realizacji od 01.04.2017 do 31.03.2019

2.

„W drodze do niezależności„." ŚDS: PFRON; termin realizacji od 01.04.2017 do 31.03.2019

3.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 w roku 2018.

4.

„ XVI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2018": PFRON, Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych,

Fundacja Espersen , Biogen Poland, Fundacja PZU,ZAiKS,

5.

„Samodzielność

moja przyszłość": Fundusze Europejskie,

6.

„XIII Mistrzostwa Bowlingowe": PFRON/Wojewoda Zachodniopomorski

7.

„Festiwal Umiejętności - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną": PFRON/MOPR Koszalin,
MPS Koszalin

8.

„Zajęcia

9.

„Magiczny Ogród" ogród sensoryczne- rekreacyjny: LOTIE Wedel,

klubowe WTZ" - PFRON

Urząd

Miasta,

10. Zakup programów, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych dla zajęć WWRD- PEPCO Marketing,
11. „Droga do samodzielności -Junior": Fundacja C & A,
12. „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy": Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP Koszalin

Imprezy integracyjne
W minionym roku, w ramach realizacji zadań statutowych przez poszczególne placówki Koła jak również w ramach
pracy całego Stowarzyszenia organizowano wiele imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym. Udział w nich
wzięli

uczestnicy poszczególnych placówek, kadra w nich zatrudniona, rodzice i opiekunowie uczestników, członkowie

Koła, sponsorzy oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Między innymi odbyły się : Spotkanie Świąteczne

Wielkanocne, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie, XVI Ogólnopolskie Integracyjne
Warsztaty Artystyczne w Łazach, Pikniki integracyjne dla rodziców i opiekunów prawnych, XlllMistrzostwa Bowlingowe,
Spotkania Wigilijne.

Plany Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie na 2019 rok
1.Prowadzenie funkcjonujących placówek: WTZ nr 1, WTZ nr 2, OREW, ŚDS oraz w miarę potrzeb rozszerzenie ich działalności.
2. Prowadzenie placówki - Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego.
2.Rozpoczęcie działań w kierunku przygotowania warunków do powstania ośrodka całodobowego oraz placówki związanej z
aktywizacją

i rehabilitacją zawodową.

3.Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
4.Budowanie wizerunku oraz promocja działań

PSONI

Koła

w

Koszalinie poprzez organizację imprez o charakterze

integracyjnym(Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intel ektua lną,

Mistrzostwa Bowlingowe) ,

stałą współpracę

z mediami oraz przygotowanie profesjonalnego pakietu

materiałów

informacyjnych dotyczących działalności
naszego Koła.
5.Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji otoczenia osób niepełnosprawnych - szkolenia dla rodziców oraz kadry
pracującej

z osobami

niepełnosprawnymi.

6.Pozyskanie większej ilości środków z 1%.

7. Kontynuacja projektów:
- „Przez rehabilitację do samodzielności ..."(OREW) dodatkowe zajęcia terapeutyczne do Ili 2019r.
- „ W drodze do niezależności ..."(SDS) dodatkowe zajęcia terapeutyczne do Ili 2019 r.
- „Samodzielność- moja przyszłość" projekt Unijny (mieszkania treningowe i wspomagane)
- „Dorosłość bez barier": Europejski Fundusz Społeczny DGA

13 marca 2019 r.
(dd.mm.rrrr)

Dariusz Sokalski Przewodniczący Zarządu ... .....„
Anna

•...•••••••.••••••••••••••

Głąbała Wiceprzewodniczący Zarządu.„ ...~ .. .......................

Izabela Stec Sekretarz Zarządu.............
Robert Nowak

.
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Członek Zarządu ...............................„ ........................ „ ........„ ..

Członek Zarządu............. ~······· · · ············ · · ······ ·············
Marek Paprocki Członek Zarządu .......~.
„.~.„ ~

Jadwiga Pikur

..„ ..
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