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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
A.I. Wstęp
1.1.Informacje rejestrowe

Nazwa organizacji

Adres siedziby

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z
Upośledzeniem
Umysłowym
w Koszalinie
Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4

Telefon

094 345 08 53

Fax

094 346 44 84

e- mail

Strona internetowa
Data rejestracji

psouu_koszalin@poczta.fm,
tolerancja@home.pl
http://www.tolerancja.home.pl
19.07. 1996 r. w rejestrze stowarzyszeń
prowadzonym przez Sąd Wojewódzki
w Koszalinie, dział A, pozycja 437

Rejestracja w KRS

20.08.2001 r., Sąd Rejonowy w
Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Status OPP

27.06. 2005 r. postanowieniem Sądu
Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w sprawie nadania statusu
organizacji pożytku publicznego

nr KRS

0000036441

nr REGON

330482733

Rodzaj przeważającej
działalności wg PKD

Koło

9133Z- Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
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1.2. Skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej
Zarząd Koła:
Imię i nazwisko
Wojciech Nowacki
Anna Głąbała
Stanisław Zając
Danuta Szarek
Sławomir Roguski
Zenon Łukomski
Anna Planutis- Kuryło
Zbigniew Kubicki
Paweł Przybylak

Pełniona funkcja
Przewodniczący Zarządu Koła
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Skarbnik Koła
Sekretarz Zarządu Koła
Członek Prezydium Zarządu Koła
Członek Zarządu Koła
Członek Zarządu Koła
Członek Zarządu Koła
Członek Zarządu Koła

Skład Komisji Rewizyjnej:
Stanisław Kramek
Teresa Marczak
Jadwiga Pikur
Tadeusz Woleń

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Elektor Koła

W minionym roku odbyło się:
- 7 zebrań Zarządu Koła,
- 8 zebrań Prezydium Zarządu Koła,
Informacje na temat działalności Koła pojawiały się w lokalnych mediach: Głos
Koszaliński, dodatek „Teraz Koszalin”, Gazeta MIASTO, Gazeta Wyborcza wydanie
terenowe, Radio Koszalin, Radio Północ, TVP 3 Oddział Koszalin, TKK MAX, na
stronie internetowej Koła. Wydano informatory na temat działań prowadzonych przez
Koło, związanych z wczesna diagnozą i rehabilitacją dzieci.
Podstawą pracy Zarządu Koła były:
- Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła z dnia
21.03.2009r.
- Statut Stowarzyszenia
- Schemat organizacyjny Koła z dnia 20.03.1996 r.
- Regulamin Pracy Koła
- Projekt Pracy Koła na lata 2008-2009
A.II. Zasady, formy i zakres działalności
2.1. Historia i misja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koła w Koszalinie
Koszalińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym powstało w 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży
prowadzonej
z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowiło to rozwinięcie
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wcześniej działalności funkcjonującego od 1983 roku Koła Dzieci Specjalnej Troski
w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. W roku 1998 Koło uzyskało
osobowość prawną, a w roku 2005 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
W okresie sprawozdawczym Koło w Koszalinie zrzeszało 197 członków –
mieszkańców miasta Koszalina i gmin ościennych: Manowo, Mielno, Świeszyno,
Biesiekierz, Będzino, Sianów.
W grudniu 2008r. PSOUU Koło w Koszalinie obchodziło 25- lecie istnienia
i działalności, a prowadzone przez Koło placówki- warsztaty terapii zajęciowejświętowały rocznice funkcjonowania: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 - 15-lecie
pracy, a Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 - 10-lecie pracy.
Od początku funkcjonowania, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym,
Stowarzyszenie- Koło w Koszalinie powoływało do istnienia placówki o charakterze
rehabilitacyjno- edukacyjno- terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia i ze schorzeniami
towarzyszącymi. Nawiązano i kontynuowano współpracę z instytucjami samorządu
lokalnego, z innymi organizacjami pozarządowymi, pomocowymi i działającymi na
rzecz społeczności miasta i powiatu w celu wspólnej realizacji działań na rzecz osób
niepełnosprawnych intelektualnie i rozwijania idei partnerstwa społecznego
w
regionie.
Misją
Polskiego
Stowarzyszenia
na
Rzecz
Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
jest działanie na rzecz
poszanowania godności i praw osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspieranie
rodzinie
ich
w poszukiwaniu i osiąganiu własnego miejsca w
i społeczeństwie. Celem PSOUU Koła w Koszalinie jest również niesienie pomocy
i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały
trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie
jak najbardziej pełnej sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających
ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz edukacji
i wielodyscyplinarnej pomocy, i wsparcia
osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzinom, od momentu narodzin dziecka z niepełnosprawnością do
zapewnienia mu godnej starości.
Wyrazem tych dążeń jest funkcjonowanie powołanych przez Koło placówek,
stanowiących ciąg instytucji obejmujących w okresie sprawozdawczym opieką osoby
niepełnosprawne w różnym stopniu, w wieku od lat trzech do późnej starości, takich
jak: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy nr 1 dla dzieci
i młodzieży, Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 i nr 2 dla młodzieży i osób dorosłych,
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych i w podeszłym wieku.
Całość oddziaływań zamyka działalność NZOZ Dzienne Centrum Aktywności
z bogatą ofertą rehabilitacyjną w zakresie rehabilitacji leczniczej i ruchowej.
Powołanie kolejnych jednostek ważnych dla organizacji pracy Koła, tj. Biura
Obsługi Koła oraz Ośrodka Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji
przewidziane są
w najbliższej przyszłości. Dzięki staraniom Koła poszerzeniu i wzbogaceniu uległa
oferta, jaką PSOUU Koło w Koszalinie pragnie przedstawiać
lokalnemu
środowisku osób niepełnosprawnych i całej społeczności lokalnej.
PSOUU Koło w Koszalinie, po powołaniu odpowiednich struktur, planuje
prowadzenie stałej współpracy z ośrodkami i instytucjami Unii Europejskiej poprzez
utworzenie stanowiska ds. kontaktów i opracowywania programów na rzecz
pozyskiwania środków unijnych na potrzeby Koła.
Podobnie jak w latach ubiegłych, planowane są działania podnoszące kompetencje
i kwalifikacje pracowników placówek oraz realizowanie szkoleń tematycznych dla
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rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W latach kolejnych planowana
jest także dalsza współpraca z Fundacją SYNAPSIS w celu realizacji projektów
związanych z terapią autyzmu.
2.2. Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz
wspierania ich rodzin (art. 4 statutu).
Zadania Stowarzyszenia obejmują:
• Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych,
kompleksowych działaniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla
dzieci i młodzieży;
• Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne,
samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób
dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do zatrudnienia i uczestnictwa w życiu
kulturalnym;
• Wspieranie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych;
• Promowanie i popularyzowanie nowego podejścia do wiedzy w zakresie
niepełnosprawności intelektualnej;
• Wpływanie na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym integracji
i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym;
• Współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw
człowieka osobom z niepełnosprawnością intelektualną;
• Współpracę z rządem, samorządem i różnymi partnerami społecznymi
w twórczej realizacji prawa, skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz budowaniu lokalnych strategii w tej
dziedzinie;
2.3. Struktura organizacyjna Koła
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Koszalinie jest organizacją pozarządową, samopomocową i niedochodową,
działającą dla pożytku publicznego. Reprezentuje interesy oraz wypowiada się
i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodziców
i opiekunów prawnych z terenu miasta Koszalina i gmin ościennych. Nowe osoby
w poczet członków przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie złożonej
pisemnej deklaracji.
Najwyższą władzą PSOUU Koła w Koszalinie jest Walne Zebranie Członków.
Zarząd Koła, wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Koła,
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków. Komisja Rewizyjna jest powoływanym przez Walne Zebranie organem
kontroli nad działalnością Koła. Jest organem odrębnym od Zarządu i nie
podlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru.
Elektor Koła reprezentuje Koło na Walnych Zebraniach Elektorów
w Warszawie co najmniej raz w roku, gdzie zapadają uchwały odnośnie działalności
kół w kadencji 4-letniej, uczestniczy w pracy Komisji Statutowej oraz innych
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komisjach Elektorów. Ponad to Elektorzy zatwierdzają politykę gospodarczą i ogólną
Zarządu Głównego- udzielają lub nie udzielają absolutorium dla Zarządu Głównego.

2.4. Struktura profesjonalna Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i
pozostałych Komisji
W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Koszalinie działają osoby związane profesjonalnie z wieloma dziedzinami nauki
i życia. Ich wiedza i doświadczenie ma znaczący wpływ na kierunki i tempo rozwoju
Koła.
Struktura profesji przedstawia się następująco:
Zarząd Koła:
Wojciech NowackiAnna GłąbałaStanisław ZającDanuta SzarekSławomir RoguskiZenon ŁukomskiAnna Planutis- KuryłoZbigniew KubickiPaweł PrzybylakKomisja Rewizyjna:
Stanisław KramekTeresa MarczakJadwiga PikurElektor
Tadeusz Woleń-

mgr inż. Instalacji sanitarnych
inż. Budownictwa
wykszt. Średnie (emeryt MSWiA)
mgr Teologii
inż. Budownictwa
mgr inż. Technologii drewna
lekarz
wykszt. Wyższe ekonomiczne
mgr Prawa

mgr inż. Mechanik
mgr Prawa
wykszt. wyższe pedagogiczne

inż. Budownictwa, specjalność
urządzenia sanitarne i inżynieria środowiska

Komisja Kwalifikacyjna:
Sławomir Roguskiinż. Budownictwa
Joanna Zduńskamgr Pedagogiki
Ewa Cyngielmgr Pedagogiki
Joanna Karczewskamgr Pedagogiki
Aneta Englermgr Sztuki,
Dorota Tryniszewskamgr Pedagogiki
Członek Komisji z ramienia MOPS
Mirosława Słapczyńskaw Koszalinie (w
zakresie dotyczącym rekrutacji osób do warsztatów terapii
zajęciowej).
Komisja ds. Darowizn:
Krystyna PawłowskaGrzegorz ŁakomiecJanina SawaZenobia Kozłowska-

wyk. średnie ogólne
wyk. wyższe pedagogiczne
wyk. średnie
wyk. średnie gastronomiczne
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Komisja Przetargowa:
Wojciech NowackiMariola ŚmiałkowskaEwa CyngielJoanna ZduńskaTadeusz Woleń-

mgr inż. Instalacji sanitarnych
mgr Ekonomii
mgr Pedagogiki
mgr Pedagogiki
inż. Budownictwa

2.5. Formy i zakres działalności
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Koszalinie od wielu lat podejmuje działania z zakresu ochrony zdrowia,
rehabilitacji zawodowej i społecznej, rewalidacji, terapii i edukacji oraz
wielokierunkowe działania pomocowe dla środowiska osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzin. Cele statutowe Koła realizowane były w okresie
sprawozdawczym w ramach działalności jednostek organizacyjnych Koła oraz zadań
i projektów realizowanych przez Zarząd Koła, takich jak:
- zadanie pn. „Organizacja imprezy o charakterze integracyjno- promocyjnym:
Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Koszalin 2009”
-zadanie pn. „Organizowanie imprez o zasięgu ponadlokalnym dla osób
niepełnosprawnych: VII Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2009”
- zadanie pn. „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych w ośrodku
wsparcia w 2009r”
- zadanie pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW w 2009r”
- projekt pn. „III Zawody Bowlingowe -Mistrz Kręgla”
- projekt pn. „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez
wpływanie na ich otoczenie społeczne”
- projekt pn. „Wikliniada 2009”
- projekt pn. „Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym społecznie”
- projekt pn. „Wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci”
W okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Koła:
• Zakład Rehabilitacyjny nr 1, obejmujący: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1,
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dzienne Centrum Aktywności
• Zakład Rehabilitacyjny nr 2, obejmujący: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2,
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy nr 1 oraz gabinet
rehabilitacyjny.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań przez poszczególne placówki Koła
w okresie sprawozdawczym znajdują się w punkcie III. sprawozdania.
Oprócz w/w jednostek organizacyjnych Koła, w okresie sprawozdawczym
funkcje sprawowały poszczególne komisje:
- Komisja Kwalifikacyjna, która zajmowała się opiniowaniem i zatwierdzaniem podań
osób ubiegających się o uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych
przez Koło oraz opiniowaniem wniosków o uczestnictwo w środowiskowym domu
samopomocy.
- Komisja ds. Darowizn, która zajmowała się przyjmowaniem darowizn rzeczowych,
sporządzaniem protokołów przyjęcia tychże oraz rozdziałem pozyskanych dóbr na
poszczególne placówki.
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-Komisja Przetargowa, która zajmowała się organizacją procedur ustawy Prawo
Zamówień Publicznych dla potrzeb Koła i jego placówek, wyborem oferentów usług
i zakupów zgodnie z wymogami w/w ustawy.

2.6. Sponsorzy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koła w Koszalinie
Sponsorzy, którzy wspierali Koło w roku 2009 poprzez darowizny rzeczowe
i finansowe ( w porządku alfabetycznym):
- „AOS sp. z o. o.”
- „BUMAR”
- “Bre Bank”
- “Coca- Cola”
- „DAJAR”
- „Dabex”
-„DEGA”
- „DRACO”
- „EURO Centrum”
- „Ekierka”
- Spółdzielnia FELIKS
- „Flens”
- „HOSSA”
- „IKA- Partner 90”
- MAKRO Koszalin
- MWiK
- „PRAWEX”
- Radio Koszalin
- „RECYKLON”
- „TOP”
- „Victoria”
- Wytwórnia Pędzli

200,00 zł
4.000,00 zł
5.000,00 zł
304,80 zł
300,00 zł
100,00 zł
6.166,83 zł
990,00 zł
300,00 zł
2.334,80 zł
100,00 zł
500,00 zł
50,00 zł
1.111,03 zł
500,00 zł
500,00 zł
6.000,00 zł
400,00 zł
500,00 zł

-Darczyńcy prywatni

13.286,98 zł

500,00 zł
300,00 zł
50,00 zł

Wszystkim Szanownym Darczyńcom, jak również tym wszystkim osobom
z całego kraju, którzy wsparli Stowarzyszenie w akcji 1%
w roku 2009 bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie,
że pozyskane środki wydane zostaną w sposób gospodarny
i rzeczowy, za dobroć serca i hojność,
i liczymy na dalsze wsparcie w latach przyszłych.
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2.7. Udział wolontariuszy
W okresie sprawozdawczym chęć świadczenia pracy na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną w jednostkach organizacyjnych Koła zgłosiło 10
wolontariuszy. Byli to uczniowie szkół i studenci z terenu Koszalina oraz osoby
zainteresowane pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w przyszłości,
pragnący zdobyć minimum doświadczenia zawodowego. Jako wolontariusze udzielali
się także byli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztaty,
przechodząc na rynek pracy. Wolontariusze wykonywali działania pomocowe
z zakresu opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych pod nadzorem i w obecności
personelu merytorycznego, w trakcie zajęć terapeutycznych, wyjść celowych
i różnego rodzaju imprez kulturalnych i integracyjnych. Szczególnie aktywnie udzielali
się
podczas
koszalińskich
obchodów
Dnia
Godności
Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz podczas organizacji i przebiegu
Integracyjnego Pleneru Artystycznego w Osiekach. Brali także udział
w realizacji programów realizowanych w trybie ciągłym w roku 2009. Świadczenie
pracy przez wolontariuszy odbywało się zgodnie z zapisami Ustawy o Działalności
Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.

A.III. Realizacja celów statutowych
3.1. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1
Placówka działa od 1992r. Siedziba placówki znajduje się w obiekcie przy ul.
Budowniczych 6. W okresie sprawozdawczym warsztat obejmował swoimi
działaniami
45
uczestników. Frekwencja roczna uczestników wyniosła 88%.
W okresie sprawozdawczym uczestnictwo w warsztacie ukończyło 6 osób: 1osoba
z powodu podjęcia zatrudnienia, 3 ze wskazaniem ŚDS, 2 osoby z powodów
osobistych. Na ich miejsce przyjęto 6 kandydatów. Placówka
w
okresie
sprawozdawczym realizowała pod kierownictwem pani Joanny Zduńskiej kolejne
działania zgodnie z rocznym planem pracy placówki. Realizacja podejmowanych
zadań dotyczyła dziedziny rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz integracji
społecznej.
Różnorodność prowadzonych zajęć miała na celu:
- wzrost sprawności fizycznej uczestników, w szczególności rozwijanie sprawności
ruchowej i manualnej,
- wzrost sprawności psychicznej, czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażanie
umiejętności i sprawności życia codziennego oraz umiejętności nawiązywania
kontaktów z rówieśnikami, wdrażanie zasad współżycia
w grupie,
- wzrost umiejętności społecznych, kształcenie w dostępnym zakresie wiadomości
o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturalnym, wdrażanie do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz
korzystania z prostych narzędzi i urządzeń codziennego użytku,
- wzrost umiejętności zawodowych poprzez wyrabianie dyscypliny, przestrzeganie
regulaminu pracy, przepisów BHP, uczestnictwo w praktykach zawodowych
organizowanych poza placówką.
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W ramach rehabilitacji zawodowej, poprzez praktyki zawodowe, uczestnicy
przygotowywali się do podjęcia pracy w zakładach na otwartym rynku pracy.
W praktykach poza warsztatami uczestniczyła grupa 20 osób pod opieką instruktorów
terapii zajęciowej. Na mocy podpisanego porozumienia praktyki zawodowe odbywały
się na terenie Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie, Biblioteki Publicznej
w Koszalinie, Zakładach przemysłu Drzewnego w Manowie, w Koncernie Coca Cola
w Koszalinie.
W celu podniesienia kompetencji zawodowych dwóch uczestników wzięło udział
w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Caritas Polska pn. „Wsparcie osób
niepełnosprawnych na rynku pracy – aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo”.
W okresie sprawozdawczym w warsztacie funkcjonowało 8 pracowni:
• pracownia gospodarstwa domowego
• pracownia stolarska
• pracownia ceramiczna
• pracownia rękodzieła artystycznego
• pracownia plastyczna
• pracownia wikliniarska
• pracownia aktywizacji zawodowej
• pracownia komunikacyjno- edukacyjno –autystyczna;
Stan zatrudnienia w placówce w okresie sprawozdawczym wynosił 12,33 etatu ( 15
pracowników).
W działania warsztatu wkomponowany jest szereg zajęć kulturalnych, sportowych,
integracyjnych realizowanych na terenie placówki oraz poza nią. W okresie
sprawozdawczym
podopieczni uczestniczyli w imprezach integracyjnych,
kulturalnych, sportowych, jak: Koncert Karnawałowy odbywający się w Zespole
Szkół Muzycznych w Koszalinie, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Przegląd Małych
Form Teatralnych „Doceń swój Talent”, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku –
Świat Mało Znany, Warsztaty plecionkarskie Wikliniada w Bobolinie, Zawody
Bowlingowe, Festiwal Integracja Ty i Ja, i inne.
W ramach zajęć dodatkowych w placówce działała grupa teatralna „Tacy Sami”,
która przygotowała dla społeczności koszalińskiej przedstawienie bożonarodzeniowe
pt. „Jest taki dzień”. Na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych
„Doceń swój talent” w Mikołajkach grupa teatralna zdobyła I miejsce za
przedstawienie pt. „Nie omijaj mnie”.W okresie sprawozdawczym w placówce
działała Sekcja self- adwokatów, której uczestnicy brali udział w ogólnopolskim
zjeździe self- adwokatów w Łucznicy.
3.2. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 został utworzony 1 września 1998 roku dla 35
uczestników. Od 1 grudnia 2005 roku placówka rehabilituje 55 osób
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym
i lekkim, często z dodatkowo współistniejącymi dysfunkcjami oraz sprzężeniami
chorobowymi. W wyniku rozszerzenia działań placówki związanych z rehabilitacją
zawodową, okresie sprawozdawczym zatrudniono 4 uczestników warsztatu: 3 osoby
zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy natomiast 1osoba na chronionym rynku
pracy. Na ich miejsca przyjęto 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
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Średnia roczna frekwencja uczestników na zajęciach w WTZ 2 wynosiła 84,18 %.
W okresie sprawozdawczym placówka pod kierownictwem p. Ewy Cyngiel
realizowała działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, tj.:
• ogólne usprawnianie;
• rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz
zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
•
rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów,
decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych
w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
• rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych,
umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy
zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
W warsztacie w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 10 pracowni:
• pracownia gospodarstwa domowego
• pracownia rękodzieła artystycznego
• pracownia reedukacyjna
• pracownia zaradności społecznej
• pracownia stolarsko- zabawkarska
• pracownia wikliniarska
• pracownia plastyczna
• pracownia ceramiczna
• pracownia aktywizacji zawodowej
• pracownia komunikacyjno- edukacyjno- autystyczna;
Stan zatrudnienia w tym okresie w placówce wyniósł 16,50 etatu (20 osób).
W listopadzie 2009 zorganizowano 2 -dniowe szkolenie dla 8 uczestników WTZ
nr 2. Organizatorem szkolenia był Zarząd Główny PSOUU w ramach zadania „Ja też
mogę Ci pomóc”. Celem szkolenia było zdobycie umiejętności niesienia pomocy
przedmedycznej w zakresie rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz
umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
Na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Doceń swój talent”
w Mikołajkach grupa teatralna WTZ 2 pod nazwą „Co Wy na to?” za przedstawienie
pt.„Wesele” zdobyła III miejsce. W okresie sprawozdawczym działania warsztatu
obejmowały także organizację zajęć dodatkowych z zakresu sportu, kultury, turystyki
i wypoczynku, oraz uczestnictwo w różnorodnych imprezach w charakterze
gospodarzy lub zaproszonych gości.

3.3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dzienne Centrum Aktywności
W okresie sprawozdawczym NZOZ DCA funkcjonował w obiekcie przy ul.
Budowniczych 6. Drugi
gabinet zabiegowy funkcjonował w obiekcie przy ul.
Wyspiańskiego 4.
W obydwu gabinetach realizowano zadania rehabilitacji leczniczej pod
kierownictwem pani dr Anny Planutis – Kuryło, która funkcję swoją sprawowała
społecznie. Za działalność merytoryczną odpowiedzialność ponosiła pani Małgorzata
Pilarska. Opiekę medyczną nad uczestnikami placówki sprawowała pani dr Wiesława
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Krzysztofik. Personel merytoryczny w/w placówki
w 2009r. stanowiło 3
rehabilitantów w wymiarze 2 etatów.
Z zabiegów rehabilitacji leczniczej i porad lekarskich korzystali podopieczni
placówek Koła oraz inne osoby niepełnosprawne. w tym osoby głęboko
niepełnosprawne. Środki na funkcjonowanie placówki w okresie sprawozdawczym
pozyskano poprzez kontrakt z NFZ.
Szczególny wkład organizacyjny w funkcjonowanie zakładu wniosły osoby:
- Anna Planutis- Kuryło
- Anna Głąbała
- Paulina Bochno
W okresie sprawozdawczym wykonywano zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnego
sprzętu do fizjoterapii.
Dzięki temu jednostka rozszerzyła swoją ofertę
rehabilitacyjną. W ramach NZOZ DCA funkcjonował w okresie sprawozdawczym
specjalistyczny gabinet terapeutyczny, jakim jest Sala Doświadczania Świata,
w którym prowadzono terapię i stymulację sensoryczną dla podopiecznych Koła
najsłabiej funkcjonujących, z wysokim poziomem lęku i autoagresji.
3.4. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy nr 1
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno– Wychowawczy Nr 1 w Koszalinie
funkcjonuje od 1 września 2007 roku. Wpis do ewidencji placówek oświatowych
niepublicznych uzyskał dnia 15.06.2007 roku. W okresie sprawozdawczym placówka
objęła swoimi oddziaływaniami łącznie 33 wychowanków z niepełnosprawnością
intelektualną.
Wychowankami placówki są dzieci i młodzież z terenu miasta Koszalina
i gmin ościennych, w wieku od
3 do 25 lat w
przypadku dzieci
niepełnosprawnej intelektualnie w
stopniu głębokim oraz
i młodzieży
w wieku od 3 do 21 lat w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie
w
stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną
niepełnosprawnością.
Pod kierownictwem pani dyrektor Pauliny Bochno Ośrodek Rehabilitacyjno
- Edukacyjno- Wychowawczy w okresie sprawozdawczym realizował zadania w
ramach rocznych planów edukacyjnych na poszczególnych poziomach: I, II
i III etap edukacyjny, grupy
przedszkolne oraz
grupy rewalidacyjnowychowawcze.
Wychowankowie podzieleni byli na grupy wychowawcze,
w zależności od ich stopnia niepełnosprawności, możliwości i potrzeb edukacyjnych.
W roku sprawozdawczym zajęcia odbywały się w grupach:
1. Trzy grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem (sprzężona niepełnosprawność:
autyzm i niepełnosprawność intelektualna) liczące dwoje, troje i czworo dzieci;
2. Grupa przedszkolna dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
(niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch i niepełnosprawność intelektualna) liczącą
czworo dzieci;
3. Pierwszy etap edukacyjny dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
(niepełnosprawność ruchowa i niepełnosprawność intelektualna) ) liczącą dwoje
dzieci;
4. Drugi etap edukacyjny dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
(niepełnosprawność ruchowa i niepełnosprawność intelektualna) ) liczącą dwoje
dzieci;
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5. Trzeci etap edukacyjny dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
(niepełnosprawność ruchowa i niepełnosprawność intelektualna), liczący jednego
wychowanka;
6. Cztery zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (dla dzieci i młodzieży
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną), liczące po 3-4 wychowanków;
Każda z grup ma przygotowany indywidualny harmonogram dnia dostosowany do
swoich możliwości i potrzeb. Ponadto dla każdej grupy przygotowany jest przystający
program: nauczania, wychowania lub program rewalidacyjno – wychowawczy. Dla
każdego wychowanka zespół specjalistów przygotowuje roczny Indywidualny
Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Ponadto dla dzieci z autyzmem prowadzone są
dodatkowe programy, tzn. uspołeczniający i stymulacyjny.
W Ośrodku prowadzone były zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w
Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną prowadzono
bardzo intensywną rehabilitację, na którą składał się: masaż suchy, hydromasaż,
zabiegi elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, masaż wibracyjny oraz zabiegi
światłolecznictwa. Wychowankowie placówki korzystali z zajęć hipoterapeutycznych
w Ośrodku Jazdy Konnej w Budzistowie.
Wszystkie zajęcia organizowane w Ośrodku prowadzone były przez bardzo dobrze
przygotowanych pracowników o pełnych kwalifikacjach. Stan
zatrudnienia
w placówce w okresie sprawozdawczym wynosił w sumie 32 osoby, w wymiarze
26,58 etatu.
Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, terapeutyczną
i rehabilitacyjną. Wszystkie sale dysponują wyposażeniem o bardzo wysokim
standardzie.
Placówka jest organizatorem, a także uczestniczy w wielu imprezach
integracyjnych. W tym roku w placówce zorganizowano: kulig dla wychowanków
i ich rodziców w Ośrodku Ranczo Mustaffa w Bobolinie, Dzień Babci i Dziadka,
zabawę karnawałowo – walentynkową, zawody sportowe, „Powitanie Wiosny”, Dzień
Mamy i Taty, Dzień Dziecka, który odbył się w Teatrze Propozycji „Dialog”,
w trakcie którego rodzice wychowanków przedstawili dla swoich dzieci spektakl
światła i cienia pt. „Kopciuszek”. Wychowankowie byli w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym na przedstawieniu „Niebieski piesek”, zorganizowano wycieczkę do
miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże” w Gdańsku Oliwie, ponadto
zorganizowano dla naszych wychowanków i ich rodziców Święto Pieczonego
Ziemniaka, grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem przygotowała wystawę prac
wychowanków Ośrodka „Pejzaż Jesienny”, w listopadzie zorganizowano wyjazd do
Teatru Tęcza w Słupsku na spektakl „Kopciuszek”, na początku grudnia
wychowanków placówki odwiedził Mikołaj z pięknymi upominkami podczas
spotkania
Mikołajkowego,
rok
kalendarzowy
zakończyła
wspólna
z rodzicami Wigilia, podczas której wychowankowie zespołów rewalidacyjno –
wychowawczych zaprezentowali przedstawienie ”Opowieść Wigilijna”.
Ponadto w ciągu całego roku wychowankowie uczestniczyli w różnych imprezach
integracyjnych, brali udział w warsztatach filmowych, warsztatach plecionkarstwa
Zawodach Bowlingowych.
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3.5. Środowiskowy Dom Samopomocy
Placówka prowadzi działalność od listopada 2007r. W okresie sprawozdawczym
placówka funkcjonowała w obiekcie przy ul. Budowniczych 6. Domownikami były
osoby z miasta Koszalina, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną połączoną z niepełnosprawnością intelektualną od
umiarkowanego stopnia upośledzenia umysłowego, mające trudności w samodzielnej
egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Sumarycznie w okresie sprawozdawczym
placówka udzieliła wsparcia 29 domownikom. Stan liczbowy domowników na
31.12.2009r. wyniósł 23 podopiecznych. Średnia frekwencja roczna w okresie
sprawozdawczym wyniosła 80,35 %.
W okresie sprawozdawczym pod kierownictwem pani Joanny Karczewskiej
w ośrodku funkcjonowały następujące grupy terapeutyczne, realizujące programy
pracowni tematycznych:
• Grupa I -Pracownia Plastyczno- Techniczna,
• Grupa II- Pracownia Rękodzieła,
• Grupa III- Pracownia Komunikacyjno- Edukacyjna,
• Grupa IV- Pracownia Poznawczo- Przyrodnicza
• Grupa V- Pracownia Prac Różnych.
Personel zatrudniony w ośrodku na koniec okresu sprawozdawczego liczył 8,33
etatu, co stanowiło 10 osób ( w tym 1 osoba okresowo na urlopie bezpłatnym).
Swoim podopiecznym ŚDS oferował zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej,
rehabilitacji
ruchowej,
reedukacji,
oferował
opiekę
i terapię psychologiczną oraz zajęcia hipoterapii, dogoterapii, oraz zajęcia na basenie.
Realizowane w placówce zadania z zakresu rehabilitacji społecznej stanowiły:
terapia
zajęciowa,
treningi
umiejętności
samoobsługowych
i czystości, treningi spędzania czasu wolnego, treningi zaradności społecznej
i osobistej. Grupa domowników brała udział w treningu samodzielności, tj. pobycie
całodobowym w pokoju treningowym.
W okresie sprawozdawczym jeden z domowników wziął udział w projekcie
szkoleniowym realizowanym przez Caritas Polska pn. „Wsparcie osób
niepełnosprawnych na rynku pracy – aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo”.
W okresie sprawozdawczym domownicy uczestniczyli w wielu imprezach
integracyjnych organizowanych przez Koło, organizowano spotkania integracyjne
z uczestnikami innych placówek, spotkania świąteczne domowników i ich opiekunów
z personelem ośrodka,
zabawy karnawałowe, wycieczki, imprezy sportowe
i tematyczne.
A.IV. Realizacja innych zadań w roku 2009
4.1. Imprezy integracyjne
W minionym roku, w ramach realizacji zadań statutowych przez poszczególne
placówki Koła jak również w ramach pracy całego Stowarzyszenia zorganizowano
wiele imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym.
Wspólny udział w nich wzięli nie tylko uczestnicy poszczególnych placówek oraz
kadra w nich zatrudniona, lecz również rodzice i opiekunowie uczestników,
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członkowie Koła, sponsorzy i liczni zaproszeni goście, a także przedstawiciele
społeczności lokalnej. Między innymi odbyły się:
• Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie
• VII Integracyjny Plener Artystyczny w Osiekach
• IV Warsztatowe Mistrzostwa w Bowlingu „Mistrz Kręgla”
• Warsztaty Plecionkarskie Wikliniada
W ramach działania poszczególnych placówek Koła organizowano dla
podopiecznych imprezy okolicznościowe i integrujące, między innymi:
• Dzień Babci i Dzień Dziadka
• Zabawa walentynkowa
• Dzień Matki
• Pikniki rodzinne
• Zabawy andrzejkowe
• Spotkanie Wigilijne i Wielkanocne
4.2. Dokształcanie i szkolenie pracowników
Personel zatrudniony w placówkach Koła w okresie sprawozdawczym podnosił
swoje
kwalifikacje
zawodowe
poprzez
udział
w
szkoleniach
i warsztatach, organizowanych z ramienia Koła, jak również w toku indywidualnie
podejmowanych studiów magisterskich i podyplomowych.
W związku z uczestnictwem Koła w projekcie pn. „Wsparcie instytucji działających
na Rzecz Osób niepełnosprawnych” dofinansowanego przez EFS POKL, personel
placówek miał możliwość uczestnictwa w szkoleniach, podnoszących ich
profesjonalizm zawodowy.
Personel placówek Koła korzystał z bogatej oferty szkoleń specjalistycznych:
• szkolenie zorganizowane przez ZG Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z
Upośledzeniem
Umysłowym
z
tematyki
seksualności
osób
niepełnosprawnych intelektualnie- uczestniczyły 2 osoby
• Szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji
Zawodowej- Podstawy języka migowego- uczestniczyły 2 osoby
• Kurs terapii zajęciowej – uczestniczyło 5 osób
• Kurs Pierwszej Pomocy – uczestniczyło 30 osób
• Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum
Rozwoju Porozumiewania w Kwidzyniu – Alternatywne sposoby
porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I stopień – uczestniczyły 3
osoby
• Szkolenie zorganizowane przez ZG Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym z tematyki przygotowania profesjonalistów do
prowadzenia grup wsparcia dla rodzinuczestniczyła 1 osoba
• Kurs zorganizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Warszawie- Diagnoza i wczesna interpretacja wobec
problemów rodziny w kontekście zaburzonych zachowań dzieckauczestniczyły 2 osoby
• Szkolenie zorganizowane przez EFFATHA NZOZ – Zabawa
z dzieckiem z autyzmem – uczestniczyła 1 osoba
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Szkolenie zorganizowane przez CEN Koszalin- Metody pracy
z dzieckiem autystycznym- uczestniczyły 3 osoby
Szkolenie finansowane z POKL– Źródła finansowania instytucji sektora
ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnychuczestniczyło 8 osób
Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu
Wychowania Resocjalizującego – Wypalenie zawodowe- trening komunikacji.
Komunikacja interpersonalna z elementami procesu wychowawczegouczestniczyło 36 osób
Zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych kurs specjalistów ds. kadr
i płac- uczestniczyła 1 osoba
Kurs zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia wydawnictwo JAKRO –
Najnowsze zmiany w przepisach prawnych i orzecznictwie- 1 osoba
Szkolenie dotyczące ustawy Prawo Zamówień Publicznych- uczestniczyły 2
osoby
Szkolenie zorganizowane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Problem
niepełnosprawności w doradztwie zawodowym osób niepełnosprawnych –
uczestniczyła 1 osoba
Szkolenie zorganizowane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie –
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- pomoce techniczne,
programy pomocowe-uczestniczyła 1 osoba
Szkolenie dofinansowane przez PFRON- Zwiększanie samodzielności osób
niepełnosprawnych poprzez wpływanie na ich otoczenie społeczneuczestniczyło 8 osób.

4.3. Pozyskiwanie bazy do rozbudowy struktur Koła
W roku 2009 następował ciągły wzrost liczby wychowanków w Ośrodku
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym nr 1. Niestety, brak było możliwości
powiększenia ośrodka mimo wciąż zgłaszających się osób chętnych do korzystania
z jego oferty edukacyjno- rehabilitacyjnej. W obiekcie wykorzystano wszystkie
zagospodarowane przez Koło pomieszczenia. Trzy pomieszczenia wykorzystywano do
celów organizacji pobytu treningowego całodobowego. Z powodu stałego wzrostu
uczestników placówek, Zarząd Koła aktywnie zabiegał o nieodpłatne przekazanie
przez Urząd Miasta Koszalina starego budynku (budynku A) przy ul. Wyspiańskiego 4
na potrzeby Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu Koła, rodzice i podopieczni
placówek Koła brali aktywny udział w sesjach Rady Miasta, na których podejmowana
była tematyka użytkowania obiektu A. Do działań na rzecz pozyskania obiektu A przez
PSOUU Koło w Koszalinie aktywnie włączyli się radni miejscy. Podjęto działania
poszukiwawcze sponsora remontu tego obiektu. Jednocześnie Zarząd Koła zobowiązał
się do dokonania remontu obiektu we własnym zakresie. Wstępnie zaplanowano
umieszczenie tam Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz administracji Koła. Działania
dotyczące uzyskania obiektu A do celów Koła trwają nadal.
4.4. Współpraca z instytucjami i samorządem lokalnym
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Koła uczestniczyli
w spotkaniach z władzami samorządowymi w Urzędzie Miasta Koszalina, związanych
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z realizacją zadań zleconych i działaniami dotyczącymi pozyskania kolejnego obiektu
na realizację celów statutowych.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła uczestniczył w spotkaniach
w siedzibie PFRON w Szczecinie, w spotkaniach w Starostwie Powiatowym
i w Urzędach Gmin, z których pochodzą uczestnicy placówek Koła. Odbyły się
również
spotkania
z
Zarządem
Głównym
PSOUU
w
Warszawie
i w placówkach terenowych PSOUU z naszego terenu. Członek Centralnej Komisji
Statutowej przy Zarządzie Głównym, pan Tadeusz Woleń, uczestniczył w pracach
Komisji oraz reprezentował Koło jako Elektor.
Zarząd Koła uczestniczył w spotkaniach związanych z występowaniem do PFRON
o dotacje na realizację zadań w roku 2010, na podstawie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

4.5. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową
W okresie sprawozdawczym Koło podejmowało aktywne działania w celu
pozyskania dodatkowych funduszy wspierających działalność podstawową placówek
oraz realizację działań dodatkowych, wzbogacających ofertę rehabilitacyjną placówek.
Składano wnioski w ramach I i II konkursu PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, skąd pozyskano dofinansowanie na
działania wspierające proces terapii i edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, na szkolenia i warsztaty podnoszące profesjonalizm personelu
placówek oraz wiedzę rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, na działania
promujące możliwości i dokonania społeczności osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Pozyskano dodatkowe środki z Samorządu Województwa
Zachodniopomorskiego na wzbogacenie oferty terapeutycznej i rozwijanie nowych
działań związanych z wczesną diagnozą i terapią dzieci. Składano projekty do
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Funduszu Dla Organizacji Pozarządowych.
Personel placówek w okresie sprawozdawczym uczestniczył w szkoleniach
związanych z pozyskiwaniem i korzystaniem ze środków unijnych.
W projekcie pracy Koła
ujęte jest powołanie komórki odpowiedzialnej za
pozyskiwanie funduszy z innych źródeł.
4.6. Realizacja wniosków z Walnego Zebrania z dnia 21.03.2009r.
Na Walnym Zebraniu uczestnicy- członkowie Koła zatwierdzili porządek obrad,
przyjęli regulamin obrad. Złożone zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe z
działalności Koła w roku 2008, Zarząd Koła uzyskał absolutorium za rok 2008.
Przedstawiono Plan Pracy Koła na rok 2009, który zakładał następujące działania:
1. Prowadzenie istniejących placówek (WTZ -1, WTZ -2, OREW, ŚDS, NZOZ DCA)
2. Rozszerzenia na bieżąco, w miarę potrzeb, działalności istniejących placówek.
3. Pozyskanie od Urzędu Miasta w Koszalinie budynku „A” przy ul. Wyspiańskiego
4.
4. Objęcie opieką dzieci do 7 roku życia w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego lub Ośrodka Wczesnej Interwencji (po uzyskaniu
i wyremontowaniu budynku „A” przy ul. Wyspiańskiego 4)
5. Zwiększenie oferty pokoi treningowych i pobytu kryzysowego w ramach
posiadanych środków.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok
6. Powołanie Biura Obsługi Placówek Koła.
7. Prowadzenie stałej współpracy z ośrodkami i przedstawicielami Unii Europejskiej
–zorganizowanie stanowiska pracy ds. Kontaktów i opracowywania programów na
rzecz pozyskiwania środków na potrzeby Koła.
8. Szkolenia tematyczne dla rodziców i opiekunów.
9. Współpraca z Fundacją „SYNAPSIS” Warszawa.
10. Uaktualnienie rejestru członków Koła na podstawie posiadanych dokumentów
w systemie kartotek indywidualnych (z zapisem komputerowym).
11. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym i promocyjnym.
W/w uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.03.2009 r. zostały zrealizowane
w następującym zakresie:
Ad. 1, 2) Wszystkie placówki realizowały działania statutowe, utrzymując
w WTZ – 1, WTZ – 2, NZOZ DCA dotychczasowy stan uczestników tych placówek.
W OREW liczba uczestników wzrosła o 3 osoby. W WTZ 1 w praktykach
zawodowych uczestniczyło: 8 osób w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie, 4
osoby w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, 4 osoby w Zakładach Przemysłu
Drzewnego w Manowie, 4 osoby w Koncernie Coca Cola w Koszalinie. W WTZ 2
cztery osoby uzyskały pracę: 2 osoby w Barze Bosmańskim, 1 osoba w firmie
„Espersen”, 1 osoba w ZPCH w Białogardzie. 7 osób uczestniczyło w praktykach
w Bumar Koszalin, 9 osób w firmie „Espersen” Koszalin, 5 osób w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej, 2 osoby w firmie „Recyklon”, 2 osoby w Barze Bosmańskim.
ŚDS w okresie sprawozdawczym obejmował opieką sumarycznie 29 domowników i 1
sympatyka domu.
Ad. 3) Dotychczas nie udało się pozyskać do remontu budynku „A”, gdyż Urząd
Miasta Koszalina nie wyraził na to zgody, pomimo wielokrotnych wystąpień Zarządu
Koła. Temat znajduje się w dalszym ciągu na etapie uzyskania zgody na przekazanie
obiektu przez Urząd Miasta.
Ad. 4) Ze względu na brak obiektu nie udało się zrealizować całości tematu, natomiast
wprowadzono obsługę dzieci w wieku powyżej 3 lat, jako grupy przedszkolne
w OREW.
Ad. 5) Wielkość posiadanych środków i lokalu wystarcza na prowadzenie 2 pokoi
treningowych, które znajdują się przy ul. Wyspiańskiego 4, bez możliwości
poszerzenia zakresu działalności.
Ad. 6) Ze względów finansowych, organizacyjnych i lokalowych nie powołano Biura
Obsługi Placówek – przesuwając realizację w/w uchwały na lata 2010 – 2011.
Ad. 7) Działalność prowadzono w ograniczonym zakresie, tam gdzie wysokość
posiadanych środków własnych pozwalała na opracowywanie odpowiednich
programów (z udziałem środków Koła w granicach do 20% wkładu własnego).
W związku z powyższym programy w których mogliśmy uczestniczyć, opracowywane
były przez kierowników placówek.
Ad.8) Szkolenia dla rodziców i opiekunów prowadzone były na bieżąco
w ramach pozyskanych środków z opracowanych wcześniej programów lub wniosków
na pozyskanie środków.
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Ad. 9) Współpraca z „Synapsis” prowadzona jest na bieżąco w miarę potrzeb dla
naszych uczestników placówek Koła.
Ad. 10) Rejestr członków Koła PSOUU został sporządzony i znajduje się
w informacji komputerowej w sekretariacie Koła.
Ad. 11) Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym prowadzone jest na
bieżąco przez poszczególne placówki Koła lub wspólnie - szczegółowa
charakterystyka opisana jest w poszczególnych punktach sprawozdania, omawiających
działalność placówek.
Podobnie jak w pkt. Ad. 11 - szczegółowa realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia
z 21.03.2009 r. opisana jest szczegółowo w poszczególnych punktach sprawozdania.
A. V. Adresaci działań Koła, personel placówek
5.1. Uczestnicy placówek i ich rodziny
Uczestnikami placówek działających pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Koszalinie są dzieci i młodzież
oraz dorosłe osoby w wieku od 3 do 62 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz z towarzyszącymi
niesprawnościami i schorzeniami. Sprzężenia stanowią przyczynę ograniczeń
w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym tych osób oraz uzyskania orzeczenia
o
umiarkowanym
lub
znacznym
stopniu
niepełnosprawności.
W placówkach Koła uzyskują oni daleko idącą i wielopłaszczyznową pomoc
i opiekę, są adresatami działań rehabilitacji zawodowej, społecznej
i leczniczej, edukacji i rewalidacji.
Biorą aktywny udział w tworzeniu
i konsumpcji dóbr kulturalnych. Pomoc i wsparcie otrzymują również ich rodzice
i
opiekunowie.
Jest to
pomoc merytoryczna,
prawna,
szkoleniowa
i materialna. Uczestnicy placówek zamieszkują w Koszalinie i na terenie gmin
ościennych: Mielna, Manowa, Biesiekierza, Sianowa, Będzina, Świeszyna, Polanowa.
Liczba uczestników placówek Koła na dzień 31.12.2009r. wyniosła 156 osób.
Dane charakteryzujące podopiecznych placówek Koła przedstawia poniższa tabela:
Nazwa
placówki

WTZ
nr 1

Liczba uczestników
Kobiety Mężczyźni
Dziewczy- chłopcy
nki
17
28

Miejsce
zamieszkania
Koszalin

Gminy

Wiek
Do 18 roku 18 - 40
życia
lat

Stopień niepełnosprawności
intelektualnej wg ostatniego badania
Powyżej Lekki Umiarkowa Znaczny
40 lat
ny

Razem
uczestników
w placówce
Głęboki
na
31.12.2009r

28

17

0

43

2

4

27

11

2

45

WTZ
nr 2

27

28

38

17

0

48

7

11

25

17

2

55

OREW
nr 1

9

24

18

15

23

10

0

0

12

6

15

33

ŚDS

7

16

23

0

0

21

2

0

4

14

5

23

Ogółem

60

96

107

49

23

122

11

15

68

48

24

156
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5.2. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31.12.2009r.
Umowy o pracę
Lp. Stanowisko

1.
Kierownik

1

1

Księgowa
Pracownik gospodarczy

1
1

0,5
1

Dozorca – konserwator
Kierowca

1
1

0,5
0,5

Rehabilitant
Doradca zawodowy
Terapeuta zajęciowy
Razem

1
1
8
15

0,5
0,33
8
12,33 etatu

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2
Kierownik

1

1

Główna Księgowa

1

0,5

Dozorca - konserwator

1

0,5

Pracownik gospodarczy

1

0,75

Kierowca

1

0,5

Rehabilitant

1

0,5

Instruktor terapii zajęciowej

10

10

Logopeda

1

0,5

Opiekun wychowawca

1

1

Doradca zawodowy- trener pracy
Pracownik administracyjny
RAZEM
Pracownik administracyjny

4.

5.

Liczba
zatrudnionych
osób w przeliczeniu na
etaty

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1

2.

3.

Liczba
zatrudnionych osób

1
1
20
KOŁO
1

1
0,25
16,50
0,25

RAZEM
1
0,25
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dzienne Centrum Aktywności
Rehabilitant
3
2
RAZEM
3
2
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy nr 1
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Dyrektor

1

1

Wicedyrektor
Nauczyciel - terapeuta
Terapeuta zajęciowy
Terapeuta integracji sensorycznej
Logopeda

1
10
1
1
1

1
9,25
1
1
0,5

Opiekun- terapeuta
Rehabilitant
Pedagog specjalny
Pracownik gospodarczy

10
2
1
1

10
1
0,33
0,25

Specjalista ds. kadr i płac
Pracownik administracyjno- biurowy

1
1

0,75
0,5

Księgowa
Główna księgowa
RAZEM
6.

1
0,5
1
0,5
32
26,58
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik
1
0,33
Instruktor terapii zajęciowej
6
6
Opiekun
Rehabilitant
Specjalista ds. kadr i płac
RAZEM

1
1
1
10

0,75
1
0,25
8,33

Ogółem łączna liczba etatów personelu zatrudnionego we wszystkich placówkach Koła
wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 66 etatów, przy ogólnej liczbie 68
zatrudnionych osób.
Do pracy w okresie sprawozdawczym przyjęto 14 osób na stanowiska:
opiekun – terapeuta- 7 osób
instruktor terapii zajęciowej- 5 osób
nauczyciel-terapeuta- 1 osoba
kierowca-konserwator – 1 osoba
Ze współpracy z kołem zrezygnowało 12 osób ze stanowiska:
instruktor terapii zajęciowej- 3 osoby
nauczyciel- terapeuta- 1 osoba
opiekun- 1 osoba
rehabilitant- 1 osoba
opiekun- terapeuta- 2 osoby
kierowca- konserwator- 1 osoba
doradca zawodowy-trener pracy- 1 osoba
pomoc rehabilitanta- 1 osoba
psycholog – 1osoba
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w
Koszalinie
składało wnioski
do
Powiatowego Urzędu
Pracy
w Koszalinie o skierowanie osób na staże w jednostkach organizacyjnych Koła.
Koło wystąpiło również z wnioskiem do Urzędu Miasta Koszalina
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o skierowanie pracowników społecznie użytecznych. W ramach różnych refundacji
pracę uzyskało :
• 6 stażystów(4 na stanowisku terapeuty zajęciowego, 2 na stanowisku specjalista
terapii pedagogicznej)
• 37 pracowników społecznie użytecznych świadczących pracę w różnych okresach
roku na rzecz Koła (umowy na 29 miejsc pracy od 8.02.do 31.12.2009r.
• 1 osoba w ramach przygotowania zawodowego- opiekun osób niepełnosprawnych
• 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych- instruktor terapii zajęciowej
5.3.

Struktura zatrudnienia
w Koszalinie

osób

w

placówkach

PSOUU

Koła

Wśród osób zatrudnionych w placówkach działających pod patronatem Koła
zatrudnione są osoby o następujących kwalifikacjach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magister pedagogiki - 20 osób
Licencjat pedagogiki - 20 osób
Magister logopeda - 1 osoba
Magister sztuki
- 2 osoby
mgr rehabilitacji
- 1 osoba
mgr fizjoterapii
- 1 osoba
mgr ekonomii
- 1 osoba
mgr wych. plastycznego - 1 osoba
licencjat turystyki
- 1 osoba
studium nauczycielskie -1 osoba
technik fizjoterapii - 2 osoby
technik rachunkowości
- 2 osoby
technik terapii zajęciowej -2 osoby
technik mechanik
- 1 osoba
średnie ogólne
- 4 osoby
średnie medyczne
- 2 osoby
technik żywienia
- 1 osoba
podstawowe
- 3 osoby
zawodowe
- 1 osoba

Razem: 68 osób.
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A.VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
Tabela nr 1. Struktura przychodów za 2009 rok

A) Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody działalności nieodpłatnego pożytku publicznego
(1%)
Inne przychody określone statutem w tym dotacje i
subwencje :
PFRON
–
realizacja
zadań
jednorazowych
i
długoterminowych
Dotacja PCPR, -inne
Dotacja PCPR i Urząd Miasta -WTZ
Dotacja Urząd Miasta i Gmin
Urząd Marszałkowski
PFRON - MOPS
Urząd Wojewody
Urząd Pracy
Darowizny
Subwencja Oświatowa-Urząd Miasta i Gminy
NFZ
Inne Dotacje
Fundacja
Cesja PZU
B) Pozostałe przychody
Pozostałe przychody Operacyjne-odpisy równoległe do
amortyzacji
Inne (praca wolontariusza, granty szkoleniowe)

3 753 652,95
7 768,00
41 636,41
3 704 248,54
276 004,68
5 000,00
164 400,00
239 814,92
50 358,38
1 479 600,00
5 000,00
3 287,70
38 377,12
1 240 576,00
93 360,78
75 020,80
32 678,16
770,00
98 311,69
47 272,82
51 038,87

C) Przychody finansowe

13,73

Odsetki od rachunków bankowych

13,73
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Rys. 1

Struktura przychodów w 2009 rok

2,55 0

97,45

Przychody działalności
działalnoś statutowej-typowej
Pozostałe przychody

A.VII. Informacje o poniesionych kosztach
Koszty
realizacji
działalno
działalności
nieodpłatnej pożytku
żytku publicznego
Warsztat Terapii Zajęciowej
Zaję
nr 1
Warsztat Terapii Zajęciowej
Zaję
nr 2
NZOZ Dzienne Centrum Aktywności
Środowiskowy
rodowiskowy Dom Samopomocy

statutowej

Ośrodek
rodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
Działania Zarządu
du PSOUU Koło - obsługa placówek
Koszty administracyjne
amortyzacja
Zużycie
ycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Pozostałe koszty
Inne
KOSZTY RAZEM

3 444 716,01
642 216,63
800 447,53
108 285,22
335 093,36
1 301 651,42
257 021,85
392 840,09
60 506,49
10 240,61
3 779,36
0,00
257 970,80
54 525,39
5 817,44
0,00
9 081,01
9 081,01
3 846 637,11
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Rys. 2 Struktura kosztów rodzajowych poniesionych przez
PSOUU Koło w 2009 roku

1,57

13,35
13,5
10,97
53,23
0

20

Amortyzacja
Usługi obce
Podróże służbowe
wynagrodzenia

40

60
Pozostałe koszty
Materiały i energia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

A.VIII. Pozostałe informacje
8.1. Opis głównych zdarzeń
zdarze prawnych o skutkach finansowych
Nazwa organu
zlecającego
zadanie

Nr i data
zawarcia umowy

Okres
realizacji
umowy

Przedmiot umowy

MOPS , PCPR
(Środki
PERON)

Aneks nrr 43 do
umowy z dnia
02.11.2002

01.01.2009
31.12.2009

MOPS, PCPR
(Środki
PERON)

Aneks nr 43 do
umowy z dnia
02.11.2002

01.01.2009
31.12.2009

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej nr 1 dla
osób dorosłych z
upośledzeniem Umysłowym
Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej nr 2 dla
osób dorosłych z
Upośledzeniem Umysłowym

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnospraw

Umowa
ZZO/000010/OD/
D z dnia
25.03.2009

01.01.2009
31.12.2009

Prowadzenie rehabilitacji dorosłych
osób niepełnosprawnych Ośrodku
Wsparcia

Przyznana
kwota

Rozliczona
kwota

739 800,00

739 800,00

904 200,00

904 200,00

103 075,74

102 449,34
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nych
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnospraw
nych
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnospraw
nych
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnospraw
nych
Urząd Miasta
Koszalin

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopom
orskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopom
orskiego

Urząd
Wojewódzki w
Szczecinie

Gmina Miasto
Koszalin

Urząd Miasta
Koszalin

MOPS

PCPR

Umowa
ZZO/000010/OD/
D z dnia
25.03.2009

01.01.2009
31.12.2009

Umowa
ZZO/000010/OD/
D z dnia
25.03.2009

01.07.2009
19.09.2009

Umowa
ZZO/000006/16/
D z dnia
21.08.2009

05.09.2009
31.10.2009

Dotacja
Subwencji
oświatowej

01.01.2009
31.12.2009

Umowa o
realizację zadania
z zakresu pomocy
społecznej ROPS
I 15/2009 z dnia
6.04.2009
Umowa o
realizację zadania
z zakresu pomocy
społecznej ROPS
I 25/2009 Z
DNIA 04.05.2009
Umowa o
realizację zadania
z zakresu pomocy
społecznej 4/2009
z dnia 14.07.2009
Umowa nr
KS/AG/0717-1/09
o realizację
zadania z zakresu
pomocy
społecznej z dnia
06.01.2009 r.

06.04.2009
30.11.2009

04.05.2009
30.11.2009

Prowadzenie rehabilitacji w
różnych typach placówek w
Ośrodku Rehabilitacyjnoedukacyjno Wychowawczym

VII Integracyjny Plener
Artystyczny Osieki 2009
pod hasłem” Cokolwiek
uczynię, zmieni się w to co
uczyniłem, cokolwiek
namaluję zmieni się w obraz
duszy mojej
„ Zwiększanie
samodzielności osób
niepełnosprawnych poprzez
wpływanie na ich otoczenie
społeczne”
Dotacja na działalność
oświatową w ramach części
oświatowej subwencji
ogólnej
Wczesna diagnoza i
rehabilitacja osób
niepełnosprawnych”

„Stwórzmy szansę osobom
marginalizowanym
społecznie”

120 036,78

120 036,78

25 659,00

25 352,38

28 189,00

28 166,18

1 240 576,00

1 240 576,00

33 215,00

32 774,25

17 800,00

17 584,13

14.07.2009
31.12.2009

Realizacja zadania z zakresu
pomocy społecznej

5 000,00

5 000,00

01.01.2009
31.12.2009

Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Koszalinie

219 000,00

218 916,41

10 000,00

10 0000,00

2900,00

2 898,51

4 300,00

4 300,00

Umowa nr
2/PS/2009 z dnia
16.03.2009

16.03.2009
31.12.2009

Umowa nr
DOK.1701-12/09
z dnia 30.04.2009
Umowa Nr
18/S/2009 z dnia

30.04.2009
09.05.2009
02.09.2009
-

„Trening samodzielnościpokoje krótkoterminowego
pobytu całodobowego dla
osób z niepełnosprawnością
intelektualną”
Dzień Godności Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
II Warsztaty plecionkarskie
„Wikliniada 2009”
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06.07.2009

04.09.2009

Umowa Nr
6/S/2009 z dnia
30.04.2009

21.11.2009

Fundacja im.
Juliana Tuwima
i Ireny Tuwim

Umowa
darowizny nr S5/2009 z dnia
10.09.2009

16.09.2009
18.09.2009

Fundacja Bre
Bank

Darowizna

09.07.2009
18.09.2009

Fundacja
Espersen Polska

Darowizna

16.09.2009
18.09.2009

Fundacja
Bankowa
Kantona

Wsparcie
finansowe
zgodnie z pismem
z dnia 02.03.2009

09.04.20
09

PCPR

Urząd Gminy w
Manowie

Fundacja PZU

Umowa z dnia
15.04.2009

15.04.2009
31.12.2009

Umowa dotacji
Nr 112/RA/2008
z dnia 09.07.2008

01.08.2008
31.01.2009

IV Mistrzostwa Bowlingowe

VI I Integracyjny Plener
Artystyczny Osieki 2009
pod hasłem „ … cokolwiek
namaluję, zmieni się w
obraz duszy mojej”
VI I Integracyjny Plener
Artystyczny Osieki 2009
pod hasłem „ … cokolwiek
namaluję, zmieni się w
obraz duszy mojej”
VI I Integracyjny Plener
Artystyczny Osieki 2009
pod hasłem „ … cokolwiek
namaluję, zmieni się w
obraz duszy mojej”
Zakup sprzętu
Zapewnienie dzieciom,
młodzieży i dorosłym
dostępu do uczestnictwa w
kompleksowej rehabilitacji
w Warsztatach Terapii
Zajęciowej oraz w Ośrodku
RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczym
Poznaję aktywnie, działam
twórczo, raduję się życiem

700,00

700,00

2 700,00

2 700,00

5000,00

5000,00

3400,00

3400,00

7 300,00

7 300,00

8 000,00

8 000,00

49 977,20

49 977,20

8.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koła PSOUU w Koszalinie
z dnia 21.03.2009 r.
1. Uchwała nr 1 Zatwierdzenie regulaminu obrad
2. Uchwała nr 2 Zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała nr 3 Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2008 rok
4. Uchwała nr 4 Zatwierdzenie sprawozdanie komisji rewizyjnej
5. Uchwała nr 5 Zatwierdzenie sprawozdanie merytorycznego PSOUU Koło w
Koszalinie za 2008 rok
6. Uchwała nr 6 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok
7. Uchwała nr 7 Zatwierdzenie planu pracy PSOUU Koło w Koszalinie
na 2009 rok
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8.3. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia

a) Wynagrodzenie personelu zatrudnionego w formie umowy o pracę
Łączna kwota wynagrodzeń brutto w poszczególnych miesiącach
Miesiąc
Wynagrodzenia
Premie i nagrody
Inne świadczenia
zasadnicze
118 763,52
STYCZEŃ
119 753,00
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
SUMA

130 766,94
119 522,05
119 367,10
122 481,79
124 773,97
129 204,84
136 657,50
156 364,01
142 000,38
140 598,24
1 560 253,34

76 812,82

91023,15

96 387,24

135 394,55
401 117,76

6 096,09
6 096,09

b) Wynagrodzenie personelu zatrudnionego w formie umowy zlecenie
Lp.

Wyszczególnienie

Psycholog
Księgowa
Katecheta
Dogoterapia
Koordynator projektu
Informatyk
Instruktor treningu
Logopeda
Przeprowadzenie
szkoleń/warsztatów
Inne
10.
RAZEM

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

Ilość zawartych
umów
6
7
2
2
3
1
15
4
16

Kwota ogółem w
roku 2009
15 210,00
6073,60
3425,00
2800,00
1261,25
650,00
18 769,60
9750,00
8672,80

3
59

10047,50
76 659,75
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c) Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Wykonanie zdjęć uczestników placówki
OREW
Prowadzenie warsztatów dotyczących
plecionkarstwa
Wykonanie oświetlenia podczas
wystawiania sztuki - OREW
Wykonie kosztorysów i opinii technicznej
budynku

Kwota ogółem w roku 2009
150,00
1680,00
120,00
1500,00

Razem

3450,00

d) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i
inne świadczenia.
Nie dotyczy
8.4. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców warunków przyznania pożyczek oraz
podaniem podstawy statutowej udzielenia takich pożyczek.
Nie dotyczy

8.5. Wartość nabytych obligacji i akcji
Nie dotyczy
8.6. Nabyte nieruchomości
Nie dotyczy
8.7. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2009 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1
PKO BP S.A. I/O Koszalin
2
KASA
RAZEM

Kwota
82 340,69
8 228,13
90 568,82
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8.8. Nabyte pozostałe środki trwałe
Lp.

Środki trwałe nabyte w 2009 roku

1

Wirówka do kończyn dolnych

Ilość

2
Netbook
3
Urządzenie wielofunkcyjne
4
Zamrażarka
5
Telewizor
6
Pionizator
RAZEM
środki trwałe zakupione w 2009 roku

Wartość
1

7 000,00

6
1
1
4
1
14

14 321,90
14 500,00
1 737,00
10 796,00
7 300,00
55 654,90

8.9. Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych
Wartość aktywów obrotowych
Wartość zobowiązań krótkoterminowych

98 581,91 zł
1 085,30 zł

8.10. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Lp.

1

2

DOTACJE
OTRZYMANE

DOTACJE
ROZLICZONE

DATA
ROZLICZEN
IA

276 960,52

276 004,68

-

rozliczenie finansowe i merytoryczne programu
OREW

120 036,78

120 036,78

W trakcie
rozliczania

rozliczenie finansowe i merytoryczne programu
Plener Artystyczny Osieki
rozliczenie finansowe i merytoryczne programu
Ośrodek Wsparcia
rozliczenie finansowe i merytoryczne programu
„Zwiększenie samodzielności osób
niepełnosprawnych poprzez wpływanie na ich
otoczenie społeczne”
Urząd Miejski w Koszalinie

25 659,00

25 352,38

103 075,74

102 449,34

28 189,00

28 166,18

Nazwa organu
PFRON Warszawa

07.12.2009
W trakcie
rozliczania

08.02.2009

1 469 576,00

1 469 492,41

-

rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne

219 000,00

218 916,41

29.01.2010

rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne

10 000,00

10 000,00

15.01.2010

1 240 576,00

1 240 576,00

13.01.2010

1 646 900,00

1 646 898,51

-

rozliczenie finansowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3
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4

rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne
WTZ-1
rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne
WTZ-2

739 800,00
904 200,00

904 200,00

rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne
z organizacji Dnia Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną

2 900,00

2898,51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5 000,00

5 000,00

rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne
z organizacji Pleneru Malarskiego – Osieki 2009

4 300,00

4 300,00

700,00

700,00

Rozliczenie finansowe i sprawozdanie
merytoryczne z organizacji Warsztatowych
Mistrzostw Bowlingowych
5

6

7

8

739 800,00
13.01.2010
13.01.2010

28.05.2009
15.09.2009
08.12.2009

Urząd Wojewódzki

5 000,00

5 000,00

-

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji
zadań

5 000,00

5 000,00

16.10.2009

Urząd Gminy Manowo

8 000,00

8 000,00

-

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji
zadań

8 000,00

8 000,00

20.01.2010

51 015,00

50 358,38

-

33 215,00

32 774,25

14.01.2010

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji
zadań
Narodowy Fundusz Zdrowia

17 800,00

17 584,13

18.01.2010

93 360,78

93 360,78

-

Środki wykorzystano zgodnie z umową z NFZ

93 360,78

93 360,78

3 555 812,30

3 554 114,76

Zgodnie z
umową z
NFZ
-

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji
zadań

RAZEM

8.11. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, co miesiąc wpłaca
zaliczkę
miesięczną
na
podatek
dochodowy
od
osób
fizycznych,
a także składa roczne sprawozdanie PIT-4R i CIT-8 – zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych.
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A.IX. Kontrola działalności w roku 2009
Organ kontrolujący

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Urząd Miejski w
Koszalinie

25.05-05.06.2009

MOPS Koszalin

01.06-24.06.2009

PCPR Koszalin

28.10-30.10.2009

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego

23.06.-23.06.2009

Stan realizacji zadania
zleconego przez Gminę
Miasto Koszalin z zakresu
ustawy o pomocy społecznej:
Prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy .
Kontrola obejmowała zakres
merytoryczny oraz finansowy
placówki
Kontrola WTZ-1 i WTZ-2 w
zakresie działalności w 2008
roku
Kontrola WTZ-1 i WTZ-2 w
zakresie działalności za okres
trzech kwartałów 2009 roku
Kontrola merytoryczna i
finansowa dotycząca realizacji
zadania zleconego „
Stwórzmy szansę osobom
marginalizowanym
społecznie”

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego

23.06.-23.06.2009

Kontrola merytoryczna i
finansowa dotycząca realizacji
zadania zleconego „ Wczesna
diagnoza i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych”

MOPS Koszalin

I, IV, VII, X 2009

Kontrola
wykorzystanych
środków finansowych na
działalność WTZ nr 1 i 2

Wyniki kontroli
Nie wniesiono uwag do
sposobu wydatkowania
przekazanej dotacji.
Sposób wykorzystania
Dotacji uznano za
prawidłowy i zgodny z
zawartą umową.

Nie wniesiono uwag
dotyczących zakresu
działalności WTZ
Nie wniesiono uwag
dotyczących zakresu
działalności WTZ
W wyniku kontroli
stwierdzono, że
dokumentacja
prowadzona jest
prawidłowo a zadania
realizowane zgodnie z
umową
W wyniku kontroli
stwierdzono, że
dokumentacja
finansowomerytoryczna
prowadzona jest
prawidłowo a realizacja
zadań programowych
przebiegała zgodnie ze
złożoną ofertą i zawartą
umową
Sposób wykorzystania
dotacji uznano za
prawidłowy i zgodny z
zawartą umową.

Wnioski końcowe
Okres sprawozdawczy, obejmujący rok 2009 był dla Koła okresem wzmożonych
działań związanych z pozyskaniem obiektu A przy ul. Wyspiańskiego 4. Intensywnie
poszukiwano zwolenników przekazania obiektu A na cele Koła wśród radnych
miejskich. Trwały intensywne poszukiwania Sponsora, który wspomoże wykonanie
niezbędnych w obiekcie prac remontowych w przypadku uzyskania tego obiektu.
Dzięki prowadzonym działaniom statutowym w ramach funkcjonujących placówek,
Koło obejmuje swoją opieką i oddziaływaniem coraz szerszy krąg osób
zainteresowanych. W okresie sprawozdawczym opieką obejmowano osoby od 3 roku
życia do 60 lat i więcej. Placówki i ich działalność zakorzeniają się w rzeczywistości
społecznej miasta i powiatu, wzrastają liczebnie, mocno zaznaczają swoją obecność
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w społeczności lokalnej. Coraz mniejszy krąg osób niepełnosprawnych i ich rodzin
pozostaje bez pomocy.
Wszystkie podejmowane w okresie sprawozdawczym działania gwarantują ciągłość
przedsięwzięć prowadzonych przez Koło
na rzecz osób niepełnosprawnych
intelektualnie, zarówno w wymiarze wieku podopiecznych jak i czasu funkcjonowania
placówek.
Koło, starając się o pozyskanie środków finansowych na funkcjonowanie
istniejących placówek i działania wspierające
integrację społeczną osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
przystępowało do konkursów ogłaszanych
przez
PFRON o dofinansowanie działalności rehabilitacyjnej organizacji
pozarządowych, do Urzędu Miasta Koszalina, do Urzędów Gmin, do Starostwa
Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego. Tworzono projekty na konkursy
ministerialne i do fundacji wspierających poszczególne działania organizacji
pozarządowych.
Posiadając status organizacji pożytku publicznego Koło aktywnie zabiegało
i zabiegać będzie o pozyskanie osób, które mogą przekazać swój 1 % podatku na
wsparcie działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie liczy na dyscyplinę swoich
członków w tej kwestii.
Mimo trwającego ogólnego kryzysu i trudności finansowych, Koło nie zamierza
ograniczać swojej działalności. W planach znajduje się rozszerzanie działalności w
ramach placówek już istniejących lub poprzez powołanie nowej placówki, dla
najmłodszej grupy potrzebujących, realizującej inne formy wsparcia i pomocy osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom, niż dotychczas realizowane przez istniejące już
placówki Koła. Jest to rozszerzenie działalności o wczesną diagnozę i rehabilitację
w ramach OREW lub powołanie ośrodka, zajmującego się wczesną diagnostyką
i rehabilitacją. Umożliwiłoby to objęcie szersza opieką dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością od momentu narodzin. Koło pragnie wypełnić swoją misję,
tworząc pełen obszar wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin
od momentu narodzin dziecka niepełnosprawnego do osiągnięcia podeszłego wieku.
Wypracowany 25-letnim doświadczeniem społeczny obraz organizacji rozwijającej
się, dobrze zarządzanej, kompetentnej merytorycznie, aktywnej i prężnie działającej,
a przede wszystkim zaangażowanej w działalność na rzecz osób
z upośledzeniem umysłowym powinien zachować się w niezmienionym kształcie. Cel
działania, jakim jest jak najlepsze zabezpieczenie realizacji potrzeb objętych opieką
dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz pomoc i wsparcie dla ich
rodziców i opiekunów, jest celem priorytetowym. Temu celowi podporządkowane są
działania wszystkich członków Koła.
Realizacja dotychczasowych zadań i uchwał wynikających z założonego planu pracy
Koła i wytycznych Zarządu Głównego PSOUU możliwa była dzięki zaangażowanej
pracy wielu członków Koła, a w szczególności Elektora Koła- pana Tadeusza
Wolenia, Przewodniczącego Zarządu Koła- pana Wojciecha Nowackiego,
Wiceprzewodniczącą Zarządu Koła- pani Anny Głąbały oraz pozostałych członków
Prezydium Zarządu, a także kierowników i pracowników poszczególnych placówek.
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Wszystkim osobom, które swoją pracą wsparły działania Zarządu,
składamy serdeczne podziękowania, licząc na ich dalszą pomoc
i współpracę w latach kolejnych.
Także wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
urzeczywistniania misji i wizji Koła, włączały się aktywnie w działalność
lub wspierały w jakikolwiek sposób działania podejmowane przez Koło,
składamy serdeczne wyrazy podziękowania.
Koszalin, dnia 26.02.2010 r.
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