
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
W 2012 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  2012  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  2012 roku  w formie  pobytu  dziennego  grupę 72 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 

-  około 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 
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Ośrodku organizowane  były  okolicznościowe  imprezy  i  spotkania społeczności  placówki  (Dzień 
Dziecka, Dzień Matki, Ojca Babci i Dziadka, spotkania świąteczne, bale).   
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.
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 2012 stałymi wieloprofilowymi oddziaływaniami Ośrodek w Środzie Śląskiej objął prawie 
67  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. 

3. Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne we Wrocławiu.
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Zadanie  obejmuje  prowadzenie  stałej  terapii  i  rehabilitacji  osób z  niepełnosprawnością  fizyczną, 
intelektualną oraz  ze sprzężonymi dysfunkcjami centralnego układu nerwowego w wieku po 18 roku 
życia, zamieszkałych we Wrocławiu i powiatach przyległych.
W ramach zadania w Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnym realizowane było wieloprofilowe 
usprawnianie,  stymulacja  rozwoju  oraz  szeroko  pojęta  rehabilitacja  społeczna,  skierowana  na 
zwiększanie samodzielności i sprawności uczestników zajęć Centrum. 
Osoby te uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych zgodnych z Indywidualnymi Planami 
Działania (IPD) konstruowanymi przez wielospecjalistyczny zespół po przeprowadzeniu okresowej 
diagnozy funkcjonalnej. 
Zespół  terapeutyczny  prowadzi  sukcesywną  indywidualną  ocenę  postępów  prowadzonych 
oddziaływań (raz na 6 miesięcy).
W ramach zadania realizowana była: 
1.  oferta  dla  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  ze  sprzężoną niepełnosprawnością 
(niepełnosprawność ruchowa, sensoryczna i intelektualna)
Oferta  odpowiada  na  specyficzne  potrzeby  uczestników  ze  złożoną,  znaczną  i  głęboką 
niepełnosprawnością w zakresie ich wieloprofilowego usprawniania i stymulacji rozwoju. Program 
realizowany  przez  wielospecjalistyczną  kadrę  w  formie  zajęć  indywidualnych  i  grupowych   i 
obejmuje:
1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika, 
2)  kształtowanie  sposobu  komunikowania  się  z  otoczeniem  na  poziomie  odpowiadającym 
indywidualnym możliwościom uczestnika, 
3)  usprawnianie  ruchowe  i  psychoruchowe  w  zakresie  dużej  i  małej  motoryki,  niezbędne  do 
wypracowania  maksymalnie  możliwej  samoobsługi,  wyrabianie  orientacji  w schemacie  własnego 
ciała i orientacji przestrzennej, 
4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, 
5)  rozwijanie  zainteresowań  otoczeniem,  wielozmysłowe  poznawanie  tego  otoczenia,  naukę 
rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, 
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 
7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz 
jego udział w ekspresyjnych formach aktywności. 

2.  oferta  dla  osób  z  umiarkowanym  i  lekkim  stopniem  niepełnosprawności  oraz  
z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną z innymi dysfunkcjami, sprawnych intelektualnie.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową lub sprzężoną szczególnie ważne jest 
systematyczne, wielokrotne powtarzanie trenowanych czynności oraz cykliczne powracanie do już 
opanowanych umiejętności. Taką możliwość daje udział w ofercie terapeutycznej Centrum. Oferta 
obejmuje zarówno pracę w grupach jak i terapię indywidualną (według zdiagnozowanych potrzeb i 
indywidualnych preferencji uczestników). 
Program zakłada wspólną pracę osób niepełnosprawnych, terapeutów oraz współpracujących z 
naszym Stowarzyszeniem wolontariuszy. 
W każdej grupie terapeutycznej zaangażowana jest odpowiednia do aktualnych potrzeb uczestników 
liczba terapeutów (średnio 1 terapeuta na 5 osób) oraz wspomagający ich działania asystenci osób 
niepełnosprawnych i wolontariusze (rówieśnicze grupy wiekowe). 
W omawianym okresie  uczestnicy zadania  mieli  do  wyboru  23 grupowych  zajęć  tematycznych 
(pracownie:  komputerowa,  umiejętności  praktycznych,  komunikacji  społecznej,  gospodarstwa 
domowego, ceramiczna, arteterapii, fotograficzna zajęcia: reedukacyjne, edukacji psychoseksualnej, 
edukacji kulturalnej, jęz. angielskiego, muzyczno - wokalne, umiejętności żeglarsko - harcerskich, 
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treningi  sportowe:  bocci,  unihokeja i  piłki  nożnej,  dyskusyjny klub filmowy,  zajęcia  na basenie, 
zajęcia  rehabilitacyjne,  indywidualne  wsparcie  psychoterapeutyczne,  klub  podróżnika,  warsztat 
umiejętności pracowniczych)..
Realizacja  zadania  pozwala  na  systematyczne  zwiększanie  kompetencji  osobistych  i  społecznych 
osób niepełnosprawnych,   podnoszenie  poczucia  własnej  wartości,  nabywanie  i  doskonalenie  już 
posiadanych  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  (lub  wspieranego)  funkcjonowania  w 
różnych rolach społecznych, w tym w aktywności zawodowej. 
Istotnym  elementem  programu  jest  nabywanie  umiejętności  i  podtrzymywanie  prawidłowych 
kontaktów  interpersonalnych,  podniesienie  stopnia  samodzielnego  funkcjonowania  w  grupach 
terapeutyczno  –  rewalidacyjnych  dla  młodzieży  niepełnosprawnej  z  udziałem  ich  sprawnych 
rówieśników. 
Powyższe działania stwarzają warunki do równoprawnego uczestnictwa młodzieży niepełnosprawnej 
w  życiu  społecznym  oraz  efektywne  włączanie  jej  w  lokalne  środowiska  rówieśnicze.  Osoby 
niepełnosprawne  nabywają  podstawowe  umiejętności  społeczne  poprzez  przebywanie  razem, 
wspólne podejmowanie aktywności, możliwość odniesienia posiadanych umiejętności do przyjętych 
powszechnie  wzorców  zachowań  społecznych.  Poziom  nabytych  w  czasie  zajęć  w  placówce 
umiejętności w samodzielnym funkcjonowaniu i umiejętności współdziałania w grupie beneficjenci 
projektu  mają  możliwość  sprawdzić   i  pokazać  w  czasie  organizowanych  dla  nich  wspólnych 
wyjazdów.   
Działania moderuje i wspiera zespół terapeutów i instruktorów przygotowanych do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, stale podnoszący swoje umiejętności zawodowe. Oprócz pracy zespołowej 
prowadzone są zgodnie z indywidualnymi potrzebami spotkania terapeutyczne dla osób, które 
wymagają dodatkowego, indywidualnego  wsparcia w rozwoju osobistym i społecznym, 
Indywidualne zajęcia prowadzone są przez specjalistów według powszechnie akceptowanych metod 
postępowania i przyjętych standardów oraz są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników 
(zajęcia z psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą).
Zadania Centrum w okresie sprawozdawczym realizowane były we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 
10 oraz przy ulicy Budziszyńskiej 96a.
Zajęcia w Centrum prowadzone są 5 dni w tygodniu, 12 m-cy w roku, średnio 3 - 5 godz. dziennie. 
W ramach dofinansowania PFRON oferowane w ramach projektu wsparcie w bieżącym okresie          
sprawozdawczym otrzymało 91 osób.

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

Drugą formą prowadzonej przez Stowarzyszenie pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi skierowaną 
na aktywizację społeczną i zawodową są warsztaty terapii zajęciowej. W 2012 roku prowadziliśmy 
terapię zajęciową w WTZ:
-  we  Wrocławiu  przy  ulicy  Litomskiej  10  dla  100  uczestników  od  grudnia  zwiększenie  liczby 
uczestników o 5 osób
- w Środzie Śl. przy ul. Kilińskiego 30 dla 25 osób. 
Uczestnikami warsztatów są osoby w wieku między 18 a 52 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 

5



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 2012 roku 5 osób 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 2012  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  ŚDS  prowadzonego  dla  30  osób  dorosłych  ze  sprzężoną 
niepełnosprawnością jest podtrzymanie i rozwijanie ich umiejętności, niezbędnych do możliwie jak 
najbardziej samodzielnego życia. 
Nadrzędnym  celem zajęć  terapeutycznych  jest  praca  nad  maksymalnie  możliwym  poszerzaniem 
i doskonaleniem  ich  kompetencji  osobistych  i  społecznych  oraz  indywidualnych  potrzeb  
i zainteresowań.
 Realizowano  zadania  wspierająco-aktywizujące  poprzez  treningi  funkcjonowania  w codziennym 
życiu,  treningi  umiejętności  interpersonalnych,  rozwijanie  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. 
Placówka realizowała swoje zadania 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 głęboką
  niepełnosprawnością)
- niezbędną opiekę dzienną
- 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
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W 2012 roku ze Stowarzyszeniem współpracowało 33 wolontariuszy, w tym:

 19 osób to wolontariuszy krajowych 

 16 osoby na mocy okresowych porozumień o współpracy (dłuższy niż 30 dni), 

 3 osób podpisało porozumienia na czas nieokreślony

 spośród nich 7 osób to studenci, 1 osoby uczące się, 5 osób bezrobotnych, 7 osób 
zatrudnionych, 1 osoba  nieletnia

 14 osób to wolontariusze z zagranicy, wśród nich: 

 14 osób to wolontariusze, którzy przyjeżdżali w ramach programu młodzież w działaniu – 
EVS przebywają u nas

W przypadku Wolontariuszy zarówno  krajowych jak i zagranicznych świadczenia jakie wykonywali 
były podobne. Wolontariusze poznają różne placówki, formy pracy w nich i mają kontakt z różnymi 
grupami uczestników zajęć w placówkach.
W placówkach wolontariusze EVS uczestniczą  w różnych zajęciach:

- wspierają pracę terapeutów
- pracują w grupie lub indywidualnie
- asystują uczestnikom z większymi trudnościami
- organizują czas wolny: gry edukacyjne i integracyjne, nauka języka angielskiego 
i hiszpańskiego, prowadzą zajęcia taneczne, dni narodowe, gdzie zapoznają nas ze swoimi 
tradycjami i zwyczajami 
-  wspierają  uczestników podczas  wyjść  poza  ośrodek:  treningi  ekonomiczne  i  społeczne, 
wyjścia do teatru, kina itp.
- wspomagają podczas wyjazdów: SLOT Art Festival, obóz w Bondyrzu k/Zamościa.

Uczestniczą  także  w  mini  projekcie,  „Wolontariusz  w  przedszkolu”  i  „Wolontariusz  w  szkole” 
Zapoznają dzieci z przedszkola oraz z klasy 1 z krajem z którego pochodzą, z tradycją, zwyczajami, 
grami, zabawami, itp. 
Współorganizowali  uroczyste  oficjalne  Powitanie  Wolontariuszy  w  Ostoi,  które  odbyło  się  30 
października 2012 w WTZ we Wrocławiu, gdzie prezentowali swoje kraje i ich tradycyjne potrawy.  
Uczestniczyli również w 1-szym Forum Dyskusyjnym „Wolontariusz, czyli kto?” zorganizowanym 
w  WTZ  7  grudnia  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych  oraz 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
We wszystkich placówkach wspierają specjalistów w realizacji  zadań programowych,  zarówno w 
formie praca indywidualnej jak i grupowej.

Inne działania w 2012 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.

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 
niepełnosprawnej,  w  szkoleniach  dla  kadr  pedagogicznych  prowadzących  nauczanie 
indywidualne itp.
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 kontynuowaliśmy współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rodzin wychowujących 
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Sieć 
MPD”  

 Rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Pogranicze Równych Szans” jako partner 
Stowarzyszenia „Krok za krokiem” z Zamościa (projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w  ramach  szwajcarskiego  programu  współpracy   z  nowymi  krajami  członkowskimi  unii 
europejskiej) 

 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” 

- uchwała nr 1/2012 z 03.02.2012       
 w sprawie : udziału Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Środzie Śląskiej w kosztach, 
które ponosi WTZ w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30
- uchwała nr 2/2012 z 03.02.2012       
w sprawie: Udziału Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjnego w kosztach , które ponosi ŚDS we 
Wrocławiu ul. Stawowa 1A 
- uchwała nr 3/2012 z 03.02.2012       
w  sprawie:  Partycypacji  Centrum  Terapeutyczno-  Rehabilitacyjnego  w  kosztach  użytkowania 
budynku przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
- uchwała nr 4/2012 z 19.06.2012       
w sprawie: Powołania Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjnego w Środzie Śląskiej
- uchwała nr 5/2012 z 19.06.2012       
w sprawie: Przyjęcia Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Środzie Śląskiej
 - uchwała nr 7/2012 z 29.10.2012
w sprawie:  Powołania komisji  przetargowej do prowadzenia postępowania o udziale  zamówienia 
publicznego na świadczenie usług transportowych.
- uchwała nr 8/2012 z 29.10.2012
w sprawie:  Powołania  przewodniczącego Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczycieli  kontraktowych 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- uchwała nr 9/2012 z 21.11.2012
w sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli  kontraktowych ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2012 roku

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

I.
Informacje o uzyskanych przychodach ogółem (w zł) 8 158 491,81

1.

w tym:  

Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym 
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) 39 856,56

2. Z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00
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3. Ze źródeł publicznych ogółem 7 834 285,15

a.
w tym:  

Ze źródeł zagranicznych (w tym z funduszy 
strukturalnych) 8 660,03

b. Z budżetu państwa 4 174 997,84
c. Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 403 674,57
d. Z funduszy celowych 3 246 952,71

4. Ze źródeł prywatnych ogółem (w zł) 61 819,20

a.
w tym:  

Składki członkowskie 850,00

b. Darowizny, wpłaty na działalność statutową 60 969,20
c. Spadki i zapisy 0,00
d. Ofiarność publiczna (zbiórki publiczne) 0,00
5. Inne przychody ogółem (w zł) 222 530,90
 w tym:  

a. Odsetki 30,90

b. Otrzymane dywidendy 0,00

c. Nawiązki sądowe 2 500,00

d. umowy różne 220 000,00

  

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 53 616,63

2.
Cele, na jakie została przekazana ww. kwota

26 622,21

a. wymagany udział Stowarzyszenia w programie 
PFRON PPK

b. wymagany udział Stowarzyszenia  przy poszerzeniu 
WTZ 7 334,78

c.
wymagany udział Stowarzyszenia w projektach 
realizowanych z budżetu JST w tym SLOT, 
TURGOL, KREACJA 6 451,36

d. współfinansowanie realizowanego zadania 
publicznego projekt Mieszkania treningowe 13 208,28

e.
  

III. Informacja o kosztach z tytułu: 8 104 444,69

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)  
c. Źródła finansowania  
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2. Prowadzenia działalności pożytku publicznego 6 359 253,10

a.
w tym:  

Odpłatnej 0,00
b. Nieodpłatnej 6 359 253,10

3.

Koszty administracyjne organizacji, w tym: zużycie 
materiałów i energii, usługi obce i opłaty, 
wynagrodzenia bez ubezpieczenia i inne 
świadczenia oraz amortyzacja 1 702 713,49

4. Pozostałe koszty 42 478,10

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

a) liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 149 pracowników na podstawie umowy o 
pracę, 81 osób na umowy cywilno-prawne

b) pracownicy Stowarzyszenia zatrudnieni na umowy cywilno-prawne -23 osób
c) pracownicy  etatowi z  podziałem według zajmowanych stanowisk :

- nauczyciele – 33 osoby
- asystenci nauczycieli – 16 osób
- asystenci osobiści osób niepełnosprawnych – 11 osób
- terapeuci – 32 osoby
- pracownicy medyczni (rehabilitanci, pielęgniarki ) – 13 osób
- kierownicy jednostek  - 8 osób
- pracownicy  pionu administracyjno - księgowego -  6 osób
- pracownicy obsługi – 5 osób
- specjaliści  (koordynator ,neurolog, logopeda, pedagog )- 25 osób

                     2 osoby – po 2 stanowiska pracy  (2 umowy ) – liczone 2 razy
         
              c)    łączna kwota wynagrodzeń  wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na :

                     - wynagrodzenie osobowe – 4 173 251,64 zł
                     - nagrody – 0,00 zł
                     - premie – 334 217,29 zł
                     - wynagrodzenia chorobowe – 84 985,67 zł
                     - ekwiwalent za urlop – 2938,52 zł

- świadczenia rehabilitacyjne – 7 943,00  zł
                     - zasiłek macierzyński, opiekuńczy – 140 007,12 zł
                     - inne  świadczenia z ZUS (wypadkowe + zasiłek chorobowy) – 109 847,17  zł

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

                     - osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 83 265,00 zł

e) wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 724 248,39 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.
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h) nabytych nieruchomościach , ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na to nabycie – 0,00 zł.

i) nabytych  środkach trwałych  - 84 066,36 zł.
j) nabytych pozostałych środkach trwałych – 59 756,40 zł.
k) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych dla celów statystycznych 
 aktywa – 732 640,37 zł.
 zobowiązania –399 723,67 zł.

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

W 2012 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, 
Gmina Wrocław - umowa Mieszkania treningowe-nauka samodzielnego życia, 

Gmina  Środa  Śląska -  Wieloprofilowe,  kompleksowe  usprawnienie  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej 
Powiat Średzki  
Współfinansowanie działalności WTZ Środa Śl. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego    
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,
Dotacja - "Projekt Filmowy",
Integracyjny Rejs Morski  ALLANDY,

PFRON 
Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu, 
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne Ostoja 
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej  we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej,
Prowadzenie programów wspierających w Ośrodku  Rehabilitacyjno Edukacyjnym Ostoja

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. 
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W 2012 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,
 Przeprowadzono badanie finansowe za rok 2011 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. Zalecenia  pokontrolne  zostały  wykonane  w  określonych  przez 
jednostki kontrolujące terminach. 
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