
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
W 2011 ROKU

 
Dane o organizacji

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz  „OSTOJA” 
adres siedziby: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław
organizacja pożytku publicznego, KRS  - 0000081524
data powstania organizacji – 29 październik 1993 r.
data rejestracji organizacji w KRS – 26 luty 2002 r.
NIP: 897-15-47-751,       REGON: 930305389

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2010 - 2013: 

prezes – Małgorzata Gorący,  zam. ul. Legnicka 160/13,  54 – 206 Wrocław
wiceprezes – Piotr Piechaczyk, zam. ul. Traugutta 139/20, 50 – 419 Wrocław
skarbnik – Marek Kurkowski, zam. ul. Mochnackiego 18/2, 51-122 Wrocław
sekretarz – Robert Wieczorek, zam. ul. Gajowicka 90/67, 53 – 530 Wrocław  
członkowie Zarządu – Zofia Lasyk, zam. ul. Długa 29, 55-318 Szczepanów

             Romana Dobrzańska  - Rękas, zam. ul. Rogowska 118, 54 – 440 Wrocław
 Dorota Langner zam. ul. Cybulskiego 33a/27, 50- 205 Wrocław

   Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 
1. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych 

w społeczeństwie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności skierowanej na wieloprofilowe 

usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych 

w społeczeństwie dla rodzin (opiekunów) wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Realizację programów mających na celu ochronę poziomu życia dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz wychowujących je rodzin. 
2. Realizację programów osłonowych skierowanych głównie do rodzin znajdujących się 

w najcięższych warunkach bytowych.
3. Prowadzenie i organizowanie zespołów wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dla

rodziców dzieci z tzw. „grup ryzyka”.
4. Organizowanie  warunków  do  wymiany  doświadczeń  w  zakresie  rehabilitacji  dla  osób 

zajmujących  się  usprawnianiem  dzieci  i  młodzieży,  nawiązywanie  współpracy  między 
ośrodkami rehabilitacyjnymi,  prowadzenie szkoleń w zakresie metod rehabilitacji, edukacji 
i terapii.

5. Prowadzenie zajęć instruktażowych dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
6. Organizowanie i prowadzenie grup wieloprofilowej  rehabilitacji  (ruchowej, logopedycznej, 

pedagogicznej i in.).
7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-instruktażowych dla dzieci i ich opiekunów.
8. Gromadzenie  środków  finansowych  na  cele  dofinansowania  bądź  finansowania 

wieloprofilowego usprawnienia dzieci.
9. Prowadzenie warsztatów terapii  zajęciowej i  placówek wsparcia terapeutycznego dla osób 

niepełnosprawnych.
10. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 
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w gminach objętych działalnością Stowarzyszenia. 
11. Wszechstronną współpracę z władzami miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi w zakresie 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz wszelkich działań prowadzących 
      do polepszenia warunków życia dzieci niepełnosprawnych i wychowujących je rodzin.

 
Opis głównych form działalności Stowarzyszenia o skutkach finansowych,
 
W  2011  roku  Stowarzyszenie  realizowało  swoje  zadania  statutowe  prowadząc  następujące 
działania: 

1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny we Wrocławiu.

W ramach działalności Ośrodka kontynuowano:
1. edukację dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym połączoną z ich 
wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją rozwoju w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych 
2. wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym, 
w tym wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka 
niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin.
Ad.1.Wieloprofilowym usprawnianiem dzieci z głęboką wieloraką niesprawnością objęliśmy 

w okresie  od stycznia  do  grudnia  2011 roku  w formie  pobytu  dziennego grupę 70 dzieci 
i  młodzieży  w  wieku  od  3  do  25  roku  życia.  Zajęcia  zespołów  rewalidacyjno  – 
wychowawczych  były  realizowane  w siedzibie  Ośrodka  przy  ulicy  Górnickiego  37a  oraz  
w jego filii przy ulicy Stawowej 1a (2 zespoły).

         Pobyt w placówce jest formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z głęboką 
sprzężoną niepełnosprawnością  w wieku od 3 do 25 lat.  Zajęcia  zespołów rewalidacyjno – 
wychowawczych organizowane są w oparciu o Rozporządzenie MEN do Ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego ze  stycznia  1997 roku.  W każdym zespole  z  2  – 4 dziećmi  pracuje 
nauczyciel  i  jego  asystent.  Każde  dziecko  realizuje  indywidualny  program  rewalidacyjny 
poprzez  udział  w  zajęciach  zespołowych  i  indywidualnych  (praca  z  pedagogiem  oraz 
dodatkowo  –  muzykoterapia,  kynoterapia,  terapia  logopedyczna,  fizjoterapia). 
Wychowankowie placówki mają zapewniony zorganizowany dowóz do placówki. Działania te 
były w 2011 roku finansowane w ramach przekazywanej nam na ten cel subwencji oświatowej 
oraz dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu zlecania  zadań organizacjom 
pozarządowym.  

Ad.2. W omawianym okresie stałym, wieloprofilowym usprawnianiem w systemie opieki
          ambulatoryjnej objęliśmy 

-  ponad 150 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 – 7 lat
oraz ich rodziny (według założeń wypracowanych w ramach pilotażowego programu 

  rządowego wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju 2005 - 2007); program był 
   realizowany zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji wczesnego
   wspomagania rozwoju z 2009 roku. W programie uczestniczyły dzieci zamieszkałe na terenie 
  Wrocławia i przyległych powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu średzkiego
  śląskiego. 

Na terenie  Ośrodka prowadzone były regularnie  praktyki  zawodowe dla studentów wrocławskich 
wyższych uczelni oraz słuchaczy policealnych szkół pracowników socjalnych, staże dla absolwentów 
wydziałów  rehabilitacji,  logopedii,  muzykoterapii,  pedagogiki  specjalnej,  pielęgniarstwa  oraz 
szkolenia  dla  rodziców,  opiekunów  i  specjalistów  pracujących  z  dziećmi  z  wielorakimi 
niesprawnościami. Organizowane były regularne spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów 
oraz wsparcie terapeutyczne dla rodzin prowadzone przez specjalistów terapii  rodzin. W Ośrodku 
organizowane  były  okolicznościowe  imprezy i  spotkania  społeczności  placówki  (Dzień  Dziecka, 
Dzień Matki, Ojca Babci i Dziadka, spotkania świąteczne, bale).   
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Kadra  pedagogiczna  Ośrodka,  zgodnie  z  zapisami  prawa  oświatowego,  korzystała  z  możliwości 
awansu zawodowego nauczycieli,  podnosząc swoje kwalifikacje i  poszerzając swoje umiejętności 
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
W Ośrodku organizowane były przedsięwzięcia edukacyjne skierowane na wymianę doświadczeń 
i podnoszenie umiejętności specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 

2. Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci i młodzieży w Środzie Śląskiej

Ośrodek  Rewalidacyjny  w  Środzie  Śląskiej,  to  placówka  zajmująca  się  wieloprofilową  terapią  
i rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną oraz  ze sprzężonymi 
dysfunkcjami centralnego układu nerwowego w trybie ciągłym.
W ramach zadania realizowane było systematyczne usprawnianie, stymulacja rozwoju oraz szeroko 
pojęta rehabilitacja społeczna. Dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach indywidualnych i 
grupowych zgodnych z indywidualnymi programami konstruowanymi przez wielospecjalistyczny 
zespół po przeprowadzonej wstępnej diagnozie funkcjonalnej.
Zajęcia prowadzone były w trybie ciągłym w systemie ambulatoryjnym zgodnie z ustalonym grafikiem.
Zgodnie z planem dla każdego dziecka przeprowadzono:
• określenie wstępnej diagnozy poziomu rozwoju i funkcjonowania oraz poziomu 

umiejętności społecznych 
• skonstruowane zostały dla każdego indywidualne programy rehabilitacji obejmujące 

zajęcia indywidualne i grupowe
• realizowane były programy rehabilitacji indywidualnej i grupowej, zgodnie z wyżej
wymienionymi planami
• prowadzone było monitorowanie i ewaluacja realizowanych oddziaływań (okresowa 

ocena postępów rehabilitacji i terapii). 
Wszystkie dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach w zależności od indywidualnych potrzeb miały 
zapewnioną w czasie ich trwania opiekę asystentów osobistych i/lub opiekunów.
Realizowane indywidualne programy obejmowały wymiar zajęć wynikający ze zdiagnozowanych 
potrzeb dziecka  w następujących obszarach oddziaływań:
- rehabilitacja ruchowa,
- opieka psychologiczna,
- diagnoza logopedyczna i terapia mowy,
- usprawnienia poszczególnych sfer rozwojowych oraz wychowanie odpowiednie do wieku 
rozwojowego (umysłowe, estetyczne, fizyczne, muzyczne) realizowane przez pedagogów 
specjalnych;
- rekreacja dostosowana do wieku i możliwości dziecka.
Systematycznie prowadzona była przez kadrę działalność informacyjna oraz poradnictwo dla rodzin 
w zakresie spraw związanych z niepełnosprawnością ich dziecka (takich jak np. dobór sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocniczego, informowanie o możliwościach finansowania zakupu sprzętu oraz 
o podstawowych prawach opiekunów dzieci z niepełnosprawnością).  
W roku 2011 stałymi wieloprofilowymi oddziaływaniami Ośrodek w Środzie Śląskiej objął prawie 
60 dzieci i młodzieży oraz ich rodziny powyżej 7 roku życia. Młodsze dzieci uczestniczyły w 
programie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonym przez Ośrodek 
Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Ze względu na potrzebę zwiększenia 
dostępu do programu zajęcia te dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego śląskiego 
organizowane były jak najbliżej ich miejsca zamieszkania – w Środzie Śląskiej.
Rodzice naszych podopiecznych wraz z kadrą placówki organizowali liczne imprezy 
okolicznościowe oraz uczestniczyli aktywnie w spotkaniach środowiskowych organizowanych przez 
lokalny samorząd. 
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3. Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne we Wrocławiu.

Adresatami  programu  Centrum  są  osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną  i  współistniejącymi 
zaburzeniami, zatrudnione na otwartym rynku pracy dzięki współpracy z Wrocławskim Programem 
Wspomaganego Zatrudniania, a także osoby kończące edukację podstawową, a niepodejmujące żadnej 
innej  formy  aktywności  ze  względu  na  swoją  niepełnosprawność,  oraz  osoby  ze  sprzężonymi 
niesprawnościami, które są w trakcie nauki szkolnej na poziomie gimnazjum, liceum lub studium i 
poprzez udział w zajęciach terapeutycznych i treningach przygotowują się do wejścia na rynek pracy.  
Zadania Centrum realizowane były we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, przy ulicy Stawowej 1a 
oraz przy ulicy Budziszyńskiej 96a.
Prowadzimy zajęcia  w systemie  pobytu  dziennego od poniedziałku  do piątku  przez  3  -  6  godzin 
dziennie,  przez  cały  rok.  W  każdej  grupie  terapeutycznej  zaangażowana  jest  odpowiednia  liczba 
terapeutów  (min. 1 terapeuta na 5 osób) oraz wspomagający ich wolontariusze. 
Oferta zajęć CTR w 2011: 
1)  rewalidacyjne  zajęcia  grupowe (treningi  umiejętności  w  pracowniach:  poligraficzno  - 
komputerowej,  porządkowej,  umiejętności  praktycznych,  komunikacji  społecznej,  gospodarstwa 
domowego)
2)  terapia i  rehabilitacja  indywidualna (prowadzone  przez  psychologa,  pedagoga,  logopedę, 
fizjoterapeutę, kynoterapeutę)
3)  zajęcia  edukacyjne  i  reedukacyjne (czytanie,  pisanie,  posługiwanie  się  zegarem,  kalendarz, 
zagadnienia  związane  z  dojrzewaniem  i  rozwojem  psychoseksualnym  człowieka,  profilaktyka  i 
promocja zdrowia)
4)  zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, m. in. sportowe, artystyczne (treningi piłki 
nożnej,  unihokeja,  bocci,  muzyczno  -  wokalne,  plastyczne,  ceramiczne,  sztuki  użytkowej, 
choreoterapii, kurs jęz. angielskiego, kurs umiejętności żeglarskich i harcerskich oraz dyskusyjny klub 
filmowy)
W dalszym ciągu kontynuujemy i pogłębiamy współpracę z partnerskim miastem Breda (Holandia). 
Zorganizowaliśmy piąty już  wyjazd młodzieży niepełnosprawnej do Bredy na zaproszenie szkoły 
Michael  Collage  Prinsenbeek i  jak co roku gościliśmy 30 – osobową grupę młodzieży z Michael 
College Prinsenbeek z Bredy wraz z opiekunami. Podczas tych spotkań, zarówno w Polsce jak i w 
Holandii, uczestnicy wspólnie pracowali, uczyli się, uprawiali sport i poznawali siebie nawzajem oraz 
kulturę odwiedzanego kraju. 

Koncert w Muzeum Architektury. 21 marca 2011 na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Zespołem Downa „Razem” podczas obchodów z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa 
wystąpił nasz zespół muzyczny „Drugi Dzień Tygodnia”.
Łódź Dobra Debata o Dorosłości. W maju 2011 w Łodzi wzięliśmy czynny udział w Debacie, która 
była okazją do dyskusji z zaproszonymi specjalistami na temat rzeczywistych możliwości podjęcia 
pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w polskich warunkach, na temat możliwości 
tworzenia  w  Polsce  różnych  form  mieszkalnictwa  wspomaganego  dla  osób  niepełnosprawnych 
intelektualnie i zasadności tworzenia mieszkań treningowych: czy są potrzebne?  Czy spełniają swoją 
rolę? Jak je stworzyć i utrzymać? 
Oprócz tego poruszyliśmy temat seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa osób niepełnosprawnych 
intelektualnie,  próbując  zmierzyć  się  z  następującymi  problemami:  
 w jaką stronę powinna zmierzać ich edukacja seksualna?  Czy osoby niepełnosprawne intelektualnie 
mogą zawrzeć związek małżeński?  Czy powinny zakładać rodziny, mieć dzieci i kto powinien o tym 
decydować?
Rajd Suchy. Podobnie jak w latach ubiegłych w czerwcu 2011 zorganizowaliśmy rajd w góry, tym 
razem były to Góry Suche.  Wyjazd  ten był kontynuacją całorocznych działań terapeutycznych i 
ukierunkowany był  na zdobywanie przez naszych podopiecznych coraz większej  samodzielności. 
Chodziliśmy na piesze wędrówki po górkach, poznawaliśmy historię oraz przyrodę tych okolic oraz 
mieszkających tam ludzi. 
Karpacz. Na zaproszenie STOWARZYSZENIA WSPIERANIA KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY W 
KARPACZU w sierpniu  2011  uczestniczyliśmy  w warsztatach  „  Arteterapia  i  muzykoterapia  z 
„Liczyrzepą” – integracja przez sztukę”. W programie były warsztaty artystyczne, piesze wędrówki 
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po górach, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, poznawanie okolicznej przyrody, ogniska i 
wiele innych ciekawych atrakcji.
Slot Art Festiwal. Podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowaliśmy wyjazd do Lubiąża na Slot 
Art  Festiwal.  Głównym  celem  przedsięwzięcia  było  poznanie  i  odnalezienie  się  w  różnych 
przestrzeniach związanych ze sztuką.  Bogata oferta warsztatów, koncertów, spektakli  teatralnych, 
filmów, wystaw, wykładów, animacji oraz kontakt z bardzo dużą rzeszą młodzieży z całej Europy 
pozwoliła  każdemu  z  uczestników  odnaleźć  dla  siebie  najlepszą  formę  aktywności.  Formuła 
Festiwalu  pozwoliła  na  zdobycie  bogatych  doświadczeń  zarówno  dla  uczestników  jak  i  dla 
terapeutów  i  wolontariuszy.  Uczestnicy  mieli  okazję  poszerzyć  granice  swoich  umiejętności  i 
możliwości, których często dotąd nie znali. Terapeuci i wolontariusze oprócz nowych doświadczeń 
poznali  wiele  technik  i  metod,  których  będą  mogli  wykorzystywać  w  pracy  terapeutycznej  z 
młodzieżą.  Najważniejsze jednak wydaje się fakt świadomego bycia i  uczestniczenia wspólnie w 
różnych przestrzeniach, których istotą jest tworzenie. 
Trójmiasto. W  lipcu 2011 odbył się obóz edukacyjno - wypoczynkowy w Trójmieście. Uczestnicy 
zwiedzali  Gdańsk (  dwór Artusa,  Stocznie Gdańską,  Westerplatte,  starówkę ),  kolejnym miastem 
była Gdynia (  Akwarium Gdyńskie   Morskiego Instytutu Rybackiego, „Dar Pomorza”, „Błyskawice”), 
płynęli statkiem do Sopotu i tam zwiedzali molo, latarnie morską oraz plażowali.   
TURGOL .  Jak  co  roku  na  obiektach  MOSIR-u  „Parasol”  przy  zorganizowaliśmy  Dolnośląski 
Turniej  Piłki  Nożnej  dla  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  „TURGOL”.  Adresatami 
Turnieju  były  dorosłe  osoby  niepełnosprawne  intelektualnie,  będące  uczestnikami  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, i innych ośrodków terapeutycznych z 
regionu  Dolnego  Śląska.  Dzięki  pomocy  i  wsparciu  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Dolnośląskiego „TURGOL” ciągle  podnosi swoją rangę i  staje się poważną imprezą sportową w 
województwie dla osób niepełnosprawnych.
Krzyżowa.  W  2011  roku  trzykrotnie  braliśmy  udział  w  międzynarodowych  projektach 
organizowanych  przez  Fundację  Krzyżowa.  Celem  tych  spotkań  był  wielokulturowy  dialog, 
budowanie nowych mostów pomiędzy historią a teraźniejszością, między osobami pełnosprawnymi i 
niepełnosprawnymi,  między  Europą  Zachodnią  i  Wschodnią. 
Pierwszy projekt  z  uczestnikami  pochodzącymi  z  Dani,  Niemiec,  Słowacji  i  Polski  odbył  się  w 
lutym, a jego przewodnim tematem była sztuka. Malowanie na jedwabiu, capoeira, śpiewanie, granie 
w zespole na instrumentach pochodzących z recyklingu, kurs salsy, tworzenie masek i joga, to tylko 
kilka warsztatów, w których można było się sprawdzić. 
Kolejny wyjazd  miał  miejsce  w maju  i  dotyczył  natury.  Jego głównym celem było  zbudowanie 
wspólnymi siłami pierwszej w Polsce ścieżki zmysłów! 
Trzecie spotkanie odbyło się w grudniu, poświęcone było arteterapii.  Tu wszystko przebiegało w 
atmosferze nadchodzących świąt oraz wymianie na temat różnych obrzędów i tradycji. 
Między  Baśniami. Na  przełomie  sierpnia  i  września  2011  roku  w  Krośnicach,  odbyła  się 
międzynarodowa  wymiana  młodzieżowa  zrealizowana  przez  nasze  Stowarzyszenie.  Projekt 
zrealizowany został  w ramach programu "Młodzież w działaniu",  współfinansowany przez FRSE 
(Fundusz rozwoju systemu Edukacji). W wymianie wzięła udział młodzież pełno i niepełnosprawna z 
5  krajów  europejskich:  Polski,  Słowacji,  Włoch,  Hiszpanii  i  Portugalii.
Celem spotkania była integracja młodzieży, poznanie kultur, tradycji różnych krajów oraz stworzenie 
wspólnej Baśni Europejskiej na podstawie wątków wziętych z tradycyjnych baśni ludowych danego 
kraju.  Podczas  warsztatów  teatralnych,  muzycznych  i  plastyczno-scenograficznych  45  osób 
pracowało  nad  spektaklem.  Efektem  końcowym  wymiany  było  przedstawienie  "  Magiczna 
Marchewka" - otwarte dla zaproszonej społeczności lokalnej oraz gości. Wymiana była wspaniała 
przygodą,  spotkaniem  się  ludzi  różnych  kultur,  tradycji,  sposobów  myślenia,  zetknięciem  się 
młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami pełnosprawnymi. Spotkanie u wszystkich pozostawiło 
niezapomniane wrażenia i niezwykłe wspomnienia.
Kreacja. Zorganizowany przez nas we wrześniu 2011 I Dolnośląski Festiwal Kreatywnego Działania 
–  KREACJA  odbył  się  wzdłuż  ul.  Oławskiej  i  w  klubie  muzycznym  PUZZLE  .Projekt 
współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego. Podczas 
Festiwalu  odbyło  się  12  warsztatów  artystycznych  instytucji   prowadzonych  przez  osoby 
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niepełnosprawne   z  Wrocławia  i  Dolnego  Śląska  oraz  przez  uczniów  i  słuchaczy  placówek 
artystyczno – oświatowych z Wrocławia. 
Obóz  sportowo  wypoczynkowy  w  Krośnicach.  We  wrześniu  2011  zorganizowaliśmy obóz 
sportowo - wypoczynkowy skierowany przede wszystkim dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. W programie obozu były codziennie treningi BOCCI – gry dostosowanej dla osób z 
różnego  rodzaju  ograniczeniami  ruchowymi,  a  także  spacery  po  ścieżkach  przyrodniczych  po 
Stawach Krośnickich, ogniska, dyskoteka.
TURNIEJ  BOCCI.  W  grudniu  2011  zorganizowaliśmy  wspólnie  z  Szkołą  Specjalną  nr  116 
pokazowy  turniej  Bocci  wraz  z  promocją  tej  dyscypliny  sportu.  W  turnieju  wzięli  udział nasi 
zawodnicy  oraz  uczniowie  szkoły  specjalnej,  trenerzy,  instruktorzy  oraz  rodzice  i  opiekunowie. 
Turniej odbył się 20 grudnia w hali sportowej na Kozanowie.
PROJEKT FILMOWY. W 2011 roku temu powstała Grupa Filmowa OSTOJA, w której skład 
wchodzi 8 uczestników oraz 3 terapeutów. Realizują oni różne filmy: dokumenty, animacje, niektóre 
z nich można zobaczyć na stronie stowarzyszenia i na YouTube.

4. Warsztaty Terapii Zajęciowe we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej.

Drugą  formą  prowadzonej  przez  Stowarzyszenie  pracy  z  młodzieżą  skierowaną  na  aktywizację 
społeczną i zawodową są warsztaty terapii zajęciowej. W 2011 roku prowadziliśmy terapię zajęciową 
w WTZ:
- we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 dla 95 uczestników
- w Środzie Śl. przy ul. Kilińskiego 30 dla 25 osób. 
Uczestnikami warsztatów są osoby w wieku między 18 a 51 rokiem życia (z niepełnosprawnością 
intelektualną  oraz  ze  sprzężonymi  niesprawnościami),  posiadające  w  orzeczeniu  o  stopniu 
niepełnosprawności wskazanie do udziału w terapii zajęciowej). 

W Warsztatach realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się            w 
ramach pracowni terapii zajęciowej. Dobór metod i technik pracy z uczestnikami                           w 
poszczególnych pracowniach uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników, 
a zarazem od charakteru i profilu danej pracowni. Każdy uczestnik realizuje indywidualny program 
rehabilitacji i terapii. Kadra warsztatów terapii zajęciowej w realizacji zadań w zakresie aktywizacji 
zawodowej uczestników ściśle współpracuje z Programem Wspomaganego Zatrudniania TRENER 
realizowanym w naszym mieście  przez Wrocławski  Sejmik Osób Niepełnosprawnych.  Zgodnie z 
założeniami  Programu  Wspomaganego  Zatrudnienia  prowadzone         w  poszczególnych 
pracowniach zajęcia obejmują metody sprzyjające rozwijaniu i utrwalaniu niezbędnych umiejętności 
społecznych i pracowniczych (treningi organizacji czasu, określanie swoich możliwości, zwiększanie 
koncentracji na czynnościach, korzystanie ze wsparcia, itp.). Efekty pracy w/w metodami widoczne 
są szczególnie w działaniach prowadzonych w ramach pracowni przygotowania zawodowego i w 
czasie praktyk zawodowych dla uczestników WTZ organizowanych na terenie miasta Wrocławia. W 
wyniku współpracy z Programem TRENER w 2011 roku 2 osoby spośród uczestników WTZ we 
Wrocławiu pozyskały zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Działalność WTZ prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem o organizacji WTZ i finansowana w 
ramach  środków PFRON.  W 2011  roku   PFRON finansował  działania  WTZ w 90  % kosztów 
całkowitych.  Pozostałe  koszty  zostały  pokryte:  dla  WTZ we Wrocławiu  ze  środków samorządu 
Wrocławia, dla WTZ w Środzie Śląskiej ze środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie (dotacja 
Burmistrza Miasta i Gminy Środa Śląska).

5. Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Stawowej 1a.

Podstawowym  zadaniem  domu  jest  przede  wszystkim  podtrzymanie  i  rozwijanie  umiejętności 
użytkowników,  niezbędnych  do  możliwie  jak  najbardziej  samodzielnego  życia,  egzystencji  poza 
domem rodzinnym. 
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Głównym celem prowadzonej w ŚDS terapii jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy 
osób,  stworzenie  warunków  do  równoprawnego  ich  uczestnictwa  w  życiu  społecznym,  a  także 
włączanie ich w lokalne środowiska. 
Nadrzędnym  celem  zajęć  terapeutycznych  jest  praca  nad  maksymalnie  możliwym 
usamodzielnianiem użytkowników  przez  sukcesywne  poszerzanie  i doskonalenie  ich  kompetencji 
społecznych  oraz  indywidualnych  potrzeb  i  zainteresowań,  przez  kształtowanie  motywacji  do 
akceptowanych  przez  otoczenie  zachowań,  wyrabianie  nawyków  celowej  aktywności,  trening  w 
sposobie życia zbliżonym do norm obyczajowych, rozwijanie w jak największym stopniu autonomii 
oraz wsparcie środowiska rodzinnego.
Powyższe cele zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym.
 Realizowano zadania wspierająco-aktywizujące poprzez następujące treningi:

1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu obejmujący:
 Trening dbałości o wygląd zewnętrzny – m.in. dotyczący takich czynności jak np., ubieranie 

się, umiejętność dostosowania odzieży do pory roku – pogody  
 Trening  nauki  higieny-  m.in.  dotyczący  takich  czynności  jak  np.  samodzielne  mycie  się, 

toaleta jamy ustnej, załatwianie potrzeb fizjologicznych, dbałość o higienę psychiczną
 Trening  kulinarny-  m.in.  dotyczący  takich  czynności  jak  np.  trening  higienicznego 

i  estetycznego  spożywania  posiłku  i  zdrowego  modelu  odżywiania  się,  umiejętność 
przygotowania posiłku

 Trening umiejętności praktycznych- m.in. dotyczący takich czynności jak np. pranie, dbanie 
o czystość    i  porządek w najbliższym otoczeniu i we własnym mieszkaniu, samodzielne 
poruszanie się w obrębie ośrodka i najbliższej okolicy.

 Trening  gospodarowania  własnymi  środkami-  m.in.  dotyczący  takich  czynności  jak  np. 
poznanie  wartości  pieniądza,  umiejętność  szacowania  posiadanej  kwoty,  gospodarowanie 
pieniędzmi, dokonywanie drobnych zakupów, 

2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:
 Podnoszenie samoświadomości i poczucia istnienia w otaczającym świecie,

             umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
 Aktywność ( eliminacja i ograniczanie kontaktów społecznych nieprzynoszących satysfakcji 

i  zadowolenia),  samodzielność  i  odpowiedzialność  (ponoszenie  konsekwencji  za  podjęte 
wcześniej decyzje),  

 Motywowanie  do  funkcjonowania  w  oparciu  o  własne  możliwości,  z  uwzględnieniem 
własnych ograniczeń,

 Kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, 
partnerstwa i wzajemności ( pokazywanie alternatywnych metod komunikacji i udoskonalanie 
już istniejących),

 Mobilizowanie  do  maksymalnego  zaangażowania  w  realizację  indywidualnego  programu 
terapii, co może skutkować przejściem do uczestnictwa w WTZ lub wyjściem na rynek pracy.

 Wypracowanie  umiejętności  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym,  np.  z  uczestnikami 
innych placówek rehabilitacyjnych, kulturalnych, użyteczności publicznej, itp.

3) Trening  spędzania  czasu  wolnego  (  pokazywanie  alternatywnych,  atrakcyjnych  form 
gospodarowania czasem wolnym):

 Rozwijanie  zainteresowań  lekturą  czasopism  i  książek,  a  także  wybranymi  audycjami 
radiowymi,  telewizyjnymi  i  filmami,  internetem,  pokazywanie  możliwości  czynnego 
wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu, poszerzanie zakresu zainteresowań - kontakt 
z naturą ( pielęgnacja roślin, opieka nad zwierzętami) 

 Działalność  wspierająco-aktywizująca  rozszerzona  na  propozycję  rozwijania  umiejętności 
korzystania z dóbr społecznych i kulturowych jak:

            - umiejętność korzystania ze środków transportu publicznego, 
            - turystyka,
            - działalność rekreacyjna,
            - udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych. 

 Motywowanie do wychodzenia poza dom rodzinny (do kina, teatru, muzeum, etc.).
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Ponadto placówka realizowała zadania wspierająco- aktywizujące poprzez: 
-  terapię  zajęciową np.  zajęcia  plastyczne,  rękodzielnictwo,  zajęcia  muzyczne,  teatralne,  obsługa 
komputera,
- poradnictwo psychologiczne, także dla opiekunów użytkownika.
- psychoterapię grupową w zależności od przygotowania profesjonalnego psychologa i możliwości 
użytkowników.
-  poradnictwo  socjalne,  także  dla  opiekunów  użytkownika,  z  wykorzystaniem  ofert 
wyspecjalizowanych instytucji.
-  poradnictwo  specjalistyczne  (  z  zakresu  terapii  osób  z  autyzmem,  terapii  osób  z  głęboka 
niepełnosprawnością)
- niezbędną opiekę
-terapię ruchową w tym zajęcia grupowe i indywidualne z fizjoterapii, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
turystyczne.
- inne formy postępowania wspierająco – aktywizujące w tym: pomoc w dostępie do niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych.

Wolontariat

W 2011 roku ze Stowarzyszeniem współpracowało 53 wolontariuszy, w tym:
• 41 osób to wolontariuszy krajowych 
− 34 osoby na mocy okresowych porozumień o współpracy (dłuższy niż 30 dni), 2 osoby na 

mocy okresowych porozumień (na czas krótszy niż 30 dni), 5 osób podpisało porozumienia 
na czas nieokreślony

− spośród nich 16 osób to studenci, 3 osoby uczące się, 5 osób bezrobotnych, 16 osób 
zatrudnionych, 1 osoba  nieletnia

• 12 osób to wolontariusze z zagranicy, wśród nich: 
− 7 osób to wolontariusze, którzy przyjeżdżali w ramach programu młodzież w działaniu – EVS 

przebywają u nas
− 5 osób przebywało w Stowarzyszeniu przez jeden miesiąc w ramach krótkoterminowego 

programu GRUNDVIG 50+ (organizacją koordynującą projekt było Stowarzyszenie Nowa 
Rodzina).

W przypadku Wolontariuszy zarówno  krajowych jak i zagranicznych świadczenia jakie wykonywali 
były podobne. Dbając o to, aby  mogli poznać różne placówki, formy pracy w nich i mieli kontakt nie 
tylko  jedną  grupą  podopiecznych,  staramy  się  nie  przypisywać  wolontariuszowi  konkretnych 
jednolitych „obowiązków”.
Formy zaangażowania wolontariuszy były różnorodne.
Wolontariusze z zagranicy:

• W placówce WTZ uczestniczą  w zajęciach w różnych pracowniach;
- wspierają pracę terapeuty;
- pracują w grupie;
- asystują uczestnikom z większymi trudnościami;
- organizują czas wolny, gry, nauka języka angielskiego i hiszpańskiego;
- uczestniczą podczas wyjść poza ośrodek
 Treningi ekonomiczne i społeczne, wyjścia do teatru itp.

Uczestniczą także w mini projekcie „Wolontariusz w przedszkolu” Zapoznają dzieci z „zerówki” ze 
swoim krajem pochodzenia, tradycją, zwyczajami, grami, zabawami, 

• W placówkach CTR (KLEKS) realizują zadania zgodne z założeniami i pracą placówki – 
praca indywidualna i grupowa.

Ogólnie świadczenia jakie wykonywali Wolontariusze krajowi to:
− opieka indywidualna - asystowanie uczestnikowi;
− pomoc terapeutom w prowadzeniu zajęć;
− czynności opiekuńcze;
− organizacja czasu wolnego;
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− pomoc w czasie wyjść i wyjazdów grupowych;
W  zależności  od  specyfikacji  placówki  i  jej  potrzeb  wolontariusze  zaangażowani  byli  w  wielu 
różnych zajęciach.
W Środowiskowym Domu Samopomocy wolontariusze pracowali jako

− asystent w pracowni umiejętności społecznych, -  Motywacja do działań służących 
aktywizacji społecznej i podniesienia umiejętności osobistych podopiecznych ŚDS. Pomoc i 
uczestnictwo w imprezach integracyjnych, działaniach realizowanych poza terenem placówki.

− rehabilitant - asystent w pracowni ruchu, rehabilitacja (indywidualna / funkcjonalna)
−  Asystent terapeuty - realizujący założenie indywidualnych programów wspierająco – 

aktywizujących
− Rewalidacyjne zajęcia grupowe
−  Asystent psychologa, praca reedukacyjna z podopiecznymi ŚDS)
− nieletni / działania na rzecz promocji placówki, zbiórki materiałów terapeutycznych

asystowanie  uczestnikowi  i  terapeutom  w  prowadzeniu  zajęć,  pomoc  w  czasie  wyjść  i  
wyjazdów grupowych.

W Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnym 
− Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: zajęcia muzyczno-wokalne
− Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: zajęcia ceramiczne
− Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: kurs tańca towarzyskiego
− Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: sztuka użytkowa
− Rewalidacyjne zajęcia grupowe
− Asystowanie  uczestnikowi  i  terapeutom  w  prowadzeniu  zajęć,  pomoc  w  czasie  wyjść  i 

wyjazdów grupowych
− Rewalidacyjne zajęcia grupowe: asystent w grupie osób z niepełnosprawnością ruchową
− Uczestnictwo  w  programowych  zajęciach  w  ośrodku,  indywidualne  wsparcie  udzielane 

osobom ze znacznym stopniem upośledzenia.  Asysta i opieka w czasie wyjść po za teren 
placówki.  Przygotowywanie  materiałów  do  terapii.  Uczestnictwo  w  imprezach 
integracyjnych.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym 
Wolontariusze ogólnie rzecz biorąc pomagali w dwojaki sposób:

− pomaganie w prowadzeniu zajęć fizjoterapeutycznych dla dzieci, 
− pomoc w prowadzeniu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i zajęć z muzykoterapii
− pomoc w czynnościach związanych z opieką, samoobsługą, 
− asystowanie dzieciom podczas spacerów,
− pomoc w przygotowywaniu pomocy do zajęć.

Inne działania w 2011 roku w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia to:
1. Działania Stowarzyszenia w zakresie  zabezpieczenia i rozszerzenia bazy lokalowej placówek 

oraz ich wyposażenia:
• we  wszystkich  placówkach  sukcesywnie  w  miarę  pozyskiwanych  środków  finansowych 

poszerzano  bazę  wyposażenia  i  specjalistycznego  sprzętu  rehabilitacyjnego,  terapeutycznego 
i pomocniczego (ze środków PFRON, subwencji edukacyjnej, darowizn)

• We wszystkich  użytkowanych  budynkach  prowadzone  były  na  bieżąco  niezbędne  naprawy  
i remonty.

• Przedłużono  porozumienie  o  współpracy  z  Niepublicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej 
CREATOR  w  zakresie  zabezpieczenia  rehabilitacji  w  ramach  finansowania  przez  NFZ,  dla 
przebywających w nich dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

2.  W ramach  współpracy z organizacjami i  instytucjami zajmującymi  się  problematyką  dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej
• przedstawiciele  kadry  i  Zarządu  brali  udział  jako  organizatorzy  i  uczestnicy  w  licznych 

konferencjach, szkoleniach i innych spotkaniach dotyczących problemów dzieci i młodzieży 
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niepełnosprawnej,  w  szkoleniach  dla  kadr  pedagogicznych  prowadzących  nauczanie 
indywidualne itp.

• kontynuowaliśmy współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rodzin wychowujących 
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Sieć 
MPD”  

• Zarząd Stowarzyszenia, w ramach członkostwa organizacji we Wrocławskim Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych,  aktywnie  uczestniczył  we  wszystkich  podejmowanych  przez  WSON 
inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

• kontynuowaliśmy współpracę z samorządami lokalnymi we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej 
w  zakresie  prowadzenia  działalności  na  rzecz  budowania  systemowych  rozwiązań  dla 
środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Uchwały podjęte przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
z MPDz „OSTOJA” 

1. Uchwała  nr  1/2011  udział  Zespołu  Wczesnej  Interwencji  i  Wspomagania  Rozwoju  w 
kosztach, które ponosi WTZ w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30

2. Uchwała nr 2/2011  przeniesienie dodatniego wyniku finansowego na rok 2011
3. Uchwała  nr  3/2011  partycypacja  Centrum  Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego  w  kosztach 

użytkowania budynku przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
4. Uchwała nr 4/2011 w  sprawie udziału Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w kosztach, 

Które ponosi ŚDS we Wrocławiu ul. Stawowa 1a
5. Uchwała  nr  5/2011  w   sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  dla  p.  Robert  Wieczorka  – 

Sekretarza Stowarzyszenia w zakresie  podpisywania dokumentów dotyczących konkursów 
ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

6. Uchwała nr 6/2011 w sprawie przewodniczącego Komisji  Egzaminacyjnej  dla nauczycieli 
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2011roku

7. Uchwała  nr  7/2011  w  sprawie  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczycieli 
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2011roku

8. Uchwała nr 8/2011 w sprawie powołania pana Sebastiana Kostery jako odpowiedzialnego za 
inicjowanie, koordynację, nawiązywanie i wdrażanie działań komunikacji marketingowej w 
Stowarzyszeniu

9. Uchwała  nr  9/2011  w  sprawie  przystąpienia  Stowarzyszenia  do  Dolnośląskiej  Rady  ds. 
Młodzieży 

10. Uchwałą  nr  10/2011  w  sprawie  utworzenia  stanowiska  dla  osoby  odpowiedzialnej  za 
koordynowanie wolontariatu w Stowarzyszeniu

11. Uchwała nr 11/2011 w sprawie zatwierdzenia nowego statutu  dla Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjnego we Wrocławiu.

 Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów , z wyodrębnieniem ich źródeł oraz kosztów:

Przychody i koszty do sprawozdania 1%

I. Informacje o uzyskanych przychodach ogółem (w zł) 7 176 818,55

1.

w tym:  

Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) 62 105,76

2. Z działalności odpłatnej pożytku publicznego  
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3. Ze źródeł publicznych ogółem 6 850 706,42

a.
w tym:  

Ze źródeł zagranicznych (w tym z funduszy strukturalnych) 58 336,81
b. Z budżetu państwa 3 942 441,76
c. Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 268 320,00
d. Z funduszy celowych 2 581 607,85
4. Ze źródeł prywatnych ogółem (w zł) 63 394,18

a.
w tym:  

Składki członkowskie 660,00
b. Darowizny 62 734,18
c. Spadki i zapisy  
d. Ofiarność publiczna (zbiórki publiczne)  
5. Inne przychody ogółem (w zł) 200 612,19
 w tym:  
a. Odsedki 12,19
b. Otrzymane dywidendy  
c. Nawiązki sądowe 600,00
d. umowa na wspólne realizowanie działań 200 000,00
  

II. Informacje o sposobie wydatkowania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych (w 
tym zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne)

1. Wysokość wydatkowanej kwoty 57 031,35

2. Cele, na jakie została przekazana ww kwota

31 280,52
a.

zorganizowanie wycieczek integracyjno-
rehabilitacyjnych  dla młodzieży niepełnosprawnej 
Gdańsk, Krośnice, Karpacz, Breda)

b.
zajęcia rehabilitacyjne dla młodzieży 
niepełnosprawnej oraz dowóz niepełnosprawnych 
uczestników programów na zajęcia 5 226,34

c.
współfinansowanie realizowanego zadania 
publicznego - Turniej piłki nożnej  dla młodzieży 
niepełnosprawnej TURGOL 4 833,00

d. współfinansowanie realizowanego zadania 
publicznego - Program BOCCIA 1 092,19

e. udział w Programie "Młodzież w działaniu" 5 529,30

f. indywidualne wsparcie finansowe ( pomoc w zakupie 
wózka, zakup leków i rehabilitacji) 9 070,00

III. Informacja o kosztach z tytułu: 7 217 650,11

1.

Kampanii informacyjnej/reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych (w tym podatku dochodowego od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne)  

a. Koszty ogółem (w zł)  
b. Rodzaj kosztów ( ogłoszenia w prasie)  
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c. Źródła finansowania  
2. Prowadzenia działalności pożytku publicznego 5 615 620,03

a.
w tym:  

Odpłatnej  
b. Nieodpłatnej 5 615 620,03

3.
Koszty administracyjne organizacji, w tym: zużycie 
materiałów i energii, usługi obce i opłaty, 
wynagrodzenia bez ubezpieczenia i inne 
świadczenia oraz amortyzacja 1 585 484,54

4. Pozostałe koszty 16 545,54

Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu „OSTOJA”, nabytych środkach trwałych, 
wartości aktywów i zobowiązań

a) liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 142 pracowników na podstawie umowy o 
pracę, 67 osoby na umowy cywilno-prawne

b) pracownicy Stowarzyszenia zatrudnieni na umowy cywilno-prawne -19 osób
c) pracownicy  etatowi z  podziałem według zajmowanych stanowisk :

- nauczyciele – 32 osoby
- asystenci nauczycieli – 23 osób
- terapeuci – 32 osoby
- pracownicy medyczni (rehabilitanci, pielęgniarki ) – 13 osób
- kierownicy jednostek  - 7 osób
- pracownicy  pionu administracyjno - księgowego -  6 osób
- pracownicy obsługi – 5 osób
- specjaliści  (koordynator ,neurolog, logopeda, pedagog )- 26 osób

                     2 osoby – po 2 stanowiska pracy  (2 umowy ) – liczone 2 razy         
              c)    łączna kwota wynagrodzeń  wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na :
                     - wynagrodzenie osobowe – 3 681 889,42 zł
                     - nagrody – 0,00 zł
                     - premie – 300 600,47 zł
                     - wynagrodzenia chorobowe – 91 797,65 zł
                     - ekwiwalent za urlop – 1892,40 zł

- świadczenia rehabilitacyjne – 0,00  zł
                     - zasiłek macierzyński, opiekuńczy – 84 938,96 zł
                     - inne  świadczenia z ZUS(wypadkowe + zasiłek chorobowy) – 148 104,93  zł

d)  wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
       wypłacanego łącznie  :
       - członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia – 0,00 zł 

                     - osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarcza – 64 864,00 zł
e) wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 738 177,48 zł
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 0 zł.
g) wartości nabytych  obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0 zł.
h) nabytych nieruchomościach , ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie – 0 zł.
i) nabytych  środkach trwałych  - 24 322,02 zł.
j) nabytych pozostałych środkach trwałych – 14 452,01 zł.
k) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych dla celów statystycznych 
• aktywa – 462 605,88 zł.
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• zobowiązania – 487 600,13 zł.

Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

W 2011 roku główne zadania statutowe  realizowaliśmy m. in. w oparciu o umowy zawarte z: 
Gmina Wrocław -  Organizowanie  i  prowadzenie  ŚDS typu  B   w zakresie  pomocy społecznej 
Współfinansowanie działalności WTZ  W-w  dot. 2011 roku, 
Organizacja  i  przeprowadzenie  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  zajęć 
sportowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Wrocławia w 2011 roku - II edycja "BOCCIA-
sport bez barier"  
Gmina  Środa  Śląska -  Wieloprofilowe,  kompleksowe  usprawnienie  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej 
Powiat Średzki - Współfinansowanie działalności WTZ Środa Śl. dot. 2011 roku  
Urząd Marszałkowski Wrocław    Dotacja  "Sztuka Integracji - SLOT " Lubiąż. 
Organizowanie regionalnych imprez sportowych TURGOL. 
Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich 
wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska. 
KREACJA Dolnośląski Festiwal Kreatywnego Działania 
Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. 
Sprawny uczeń od dnia
Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich 
wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska
PFRON - Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu, 
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
Centrum Terap. Rehab. Ostoja prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych itd.
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej  we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej
Fundacja rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu – 
Między Baśniami

Zadania te zostały wykonane przez Stowarzyszenie prawidłowo i rozliczone w wyznaczonych przez 
jednostki zlecające terminach.
Środki  pozyskiwane  w  ramach  1%  są  wykorzystywane  na   realizację  działań  statutowych 
Stowarzyszenia.
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe
zostały wykonane prawidłowo i przekazane w odpowiednich terminach.

Informacja o przeprowadzonych w organizacji kontrolach i ich wynikach. 

W 2011 r. przeprowadzone zostały następujące kontrole działalności Stowarzyszenia:
• Kontrola  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Środzie  Śląskiej  w  zakresie 

prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej, 
• Kontrola  MOPS  Wrocław  w  zakresie  działalności  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  we 

Wrocławiu, 
• Kontrola ZUS – kontrola planowa,
• Kontrola PFRON – kontrola problemowa dotycząca zadania w ramach programu „Wczesna 

pomoc dziecku niepełnosprawnemu na podstawie umowy WD/000016/01/D przez PFRON 
w Warszawie

• Kontrola PFRON/ O Dolnośląski – kontrola  umowy programu Partner  nr 7PA/000005/O1/D
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• Kontrola Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kontrola problemowa z zakresu standardu 
usług w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu

• Przeprowadzono badanie finansowe za rok 2010 przez kancelarię biegłych rewidentów.  

Kontrole  nie  wykazały większych uchybień,  co  do  sposobu  realizacji  zadań  zleconych 
Stowarzyszeniu,  a  także  prowadzenia  dokumentacji  merytorycznej  i  finansowej  dotyczącej 
przyznanego dofinansowania.Większość zaleceń  pokontrolnych  zostało wykonanych w określonych 
przez jednostki kontrolujące terminach. W przypadku wybranych (niektórych) zaleceń  ZUS, zgodnie 
z  przysługującym  prawem   zostały  złożone  stosowne  odwołania,  które  do  chwili  składania 
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia nie zostały rozstrzygnięte. 
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