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Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

utworzone w 1991 roku, jako samodzielna jednostka wyodrębniona ze struktur 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze 

Stowarzyszeń  (KRS) pod numerem 0000081242. Od dnia 16 grudnia 2006r. gdańskie 

Koło PSOUU ma status organizacji pożytku publicznego. 

Dane identyfikacyjne: 

 

Siedziba: 80-371 Gdańsk ulica Jagiellońska 11; tel.58-553-02-61  

                                                                                  tel.fax.58-340-87-82  

mail: sekretariat@psouu.gda.pl, biuro@psouu.gda.pl 

strona internetowa: www.psouu.gda.pl 

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 190056591 

Numer Identyfikacji Podatkowej:  NIP 584-10-66-193 

Celem Stowarzyszenia jest: 

•  działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,  prowadzenie ich ku 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie 

warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego 

z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia 

•  prowadzenie różnorodnych usług  w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 

terapii, świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i terapii 

•  inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodziny,                                

a w szczególności grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających  

rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej  w domu i poza 

nim, również w  sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym 

dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy 

ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp. 

•  inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne  w zakresie   

niezbędnych  form pomocy dla rodzin i opiekunów  osób z niepełnosprawnością  

intelektualną  

•  tworzenie osobom z  niepełnosprawnością  intelektualną  

• warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach 

oraz w formach  wsparcia, z których korzystają 

•  prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, 

samodzielnym życiu, mieszkalnictwa  chronionego, szkolenia zawodowego 

i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, 

zatrudnienia chronionego  i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji 

ustawicznej 

•  prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz 

ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów 

Stowarzyszenia 

•  zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w  charakterze  wolontariuszy oraz 

tworzenie warunków dla ich działalności 
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•  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego 

w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne 

do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków 

i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, 

terapeutów oraz wolontariuszy 

•  prowadzenie działalności wydawniczej 

•  współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią 

Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami 

w różnych krajach, zwłaszcza europejskich, 

•  gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia 

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Koło nasze liczyło  113  członków,  w tym  78  rodziców 

osób niepełnosprawnych,  19 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 16 osób nie 

związanych rodzinnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.  

W dniu 22 maja 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, 

w którym uczestniczyło 43 członków Koła.   

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych,  nie lokowało żadnych kwot 

na rachunkach bankowych, nie posiada żadnych akcji i obligacji,  nie posiada żadnych 

nieruchomości.  

 

W 2015 roku Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: 

ZARZĄD KOŁA  

1. Joanna Cwojdzińska – Przewodnicząca Zarządu Koła  

2. Ewa Truszkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła 

3. Katarzyna Świeczkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła  

4. Monika Gołubiew – Konieczna – Sekretarz 

5. Ewa Mikołajczyk - Skarbnik  

6. Stanisław Jakubek  - Członek 

7. Ireneusz Gerlach - Członek 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

1. Alicja Zimna – Przewodnicząca 

2. Marianna Łukowska - Członek 

3. Czesław Szymczak - Członek 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

W celu sprawnej realizacji swoich zadań w roku 2015 Zarząd zebrał się na 10 

protokołowanych posiedzeniach  i podjął  22  uchwały.   

W ubiegłym roku  działalność gospodarczą prowadziliśmy w zakresie usług Ośrodka 

Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Niepublicznej Poradni Wspomagania 

Rozwoju „Po Drodze”, szkoleń, organizacji cateringów, stacjonarnych turnusów 

rehabilitacyjnych, sprzedaży rękodzieła. 
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Działalność realizowana w ramach działalności gospodarczej: 

1. W dniach 21 i 22.10.2015r. zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukowo-

szkoleniową „Ku nowym wzorom dorosłości” 

2. Zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników przy współpracy z Akademią 

Kształcenia Zawodowego, które sfinansowano przez Powiatowy Urząd Pracy ze 

Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

3. Zorganizowaliśmy koncert Grzegorz Turnau & Dorota Miśkiewicz w dniu 

09.V.2015r. z którego dochód został przeznaczony jako wkład własny budowy nowej 

siedziby Ośrodka Wczesnej Interwencji.      

 

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU 
 

Kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia  Pomorskim Oddziałem 

Wojewódzkim w Gdańsku obejmuje realizację zobowiązań o Udzielanie Świadczeń 

Opieki Zdrowotnej -Rehabilitacja Lecznicza.  

Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu umowy na realizację świadczeń 

z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale 

dziennym w 2015 roku wynosiła 1 616 844 zł.  

Przedmiotem kontraktu była wczesna, wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc 

dzieciom z zaburzeniem oraz uszkodzeniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego.  

Ośrodek zrealizował wielospecjalistyczne świadczenia wobec 1286 dzieci i wywiązał się 

w pełni ze zobowiązań wynikających z podpisania kontraktu, a nawet wypracował 

dodatkowe środki finansowe .  

Działania terapeutyczne realizowane w Ośrodku jak w poprzednich latach planowane 

i dostosowane są do specyficznych potrzeb dzieci będących w danym okresie pod opieką 

placówki.  

W roku 2015 roku zespół złożony z psychologów, logopedów i pedagogów kontynuował  

regularne spotkania z superwizorem panią Grażyną Lewko stanowiące wsparcie 

w trudnym procesie terapeutycznym.  

Poszczególni członkowie zespołu indywidualnie uczestniczyli w wielu szkoleniach 

doskonalących warsztat pracy m.in. w szkoleniach z zakresu terapii „metody 

krakowskiej" w szkoleniu z zakresu psychotraumatologii. Jedna z osób uzyskała tytuł 

specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna.  

Prócz zajęć prowadzonych w formie indywidualnej duże znaczenie mają zajęcia grupowe 

plastyczne, muzyczno-plastyczne, grupy przedszkolne o charakterze separacyjnym, 

grupy muzyczne i logorytmiczne.  

Poza pomocą bezpośrednio kierowaną do dziecka,  wszechstronną opieką zostają objęte 

całe rodziny w różnych obszarach funkcjonowania w formie wsparcia kompetencji 

rodzicielskich w procesie wychowawczym lub indywidualnej terapii w placówkach 

specjalistycznych na terenie miasta.  

Kontynuujemy współpracę z  placówkami Stowarzyszenia oraz innymi specjalistycznymi 

placówkami z terenu Gdańska : przedszkolami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku, Sądem Rodzinnym, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi z terenu 

miasta i okolic, Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 
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przy ul. Racławickiej  i innymi instytucjami pomocowymi. Współpraca z Niepubliczną 

Poradnią Wspomagania Rozwoju „Po Drodze" PSOUU zapewnia kontynuację 

kompleksowych, specjalistycznych i ciągłych działań rozpoczętych wobec dziecka 

w Ośrodku Wczesnej Interwencji.  

Zespół fizjoterapeutów kontynuując współpracę z firmą Vigo - Ortho raz na dwa 

miesiące odbywa na terenie Ośrodka konsultacje związane z doborem ortez, protez, 

kombinezonów, rękawiczek terapeutycznych, kasków. Korzystamy z kompletu lycry  

(6 kombinezonów i 12 rękawiczek), taśm korygujących, systemu Dina Sleep, ortez demo, 

które zostały nam użyczone na potrzeby naszych pacjentów.  

W kwietniu 2015 roku współorganizowaliśmy warsztaty dotyczące terapii i zaopatrzenia 

kończyny górnej odbywające się z udziałem uznanego terapeuty NDT z Belgii Senior 

Tutorem NDT Bobath Eddym Meallerts'em .  

W ramach współpracy z firmą Terma Technologie Sp. z o.o. zespół udziela 

specjalistycznych konsultacji w procesie  konstruowania  chodzika modułowego 

Aquilla. Obecnie uczestniczymy w procesie powstawania siedziska z napędem 

elektrycznym i gąbki modułowej służącej do zabezpieczania odpowiedniej pozycji 

bardziej niesamodzielnych podopiecznych.  

W ramach współpracy z zakładem fizjoterapii AWFiS Gdańsk rozpoczynamy projekt 

umożliwiający bezpłatny dostęp dla naszych podopiecznych do w pełni wyposażonego 

laboratorium chodu.  

W ramach współpracy z Zakładem Fizjoterapii GUMED prowadzimy staże i praktyki dla 

studentów. Oferujemy opiekę merytoryczną przy pisaniu prac licencjackich. Prowadzimy 

staże dla terapeutów pracujących w innych zaprzyjaźnionych  placówkach w kraju 

(Olinek, Jeziernik). 

W ramach współpracy z firmą Foot Comfort oferujemy dostęp do wkładek 

ortopedycznych. Jak w ubiegłych latach w trosce o zapewnienie specjalistycznej pomocy 

nacelowanej na potrzeby dziecka kontynuujemy proces samokształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji kadry  uczestnicząc w różnych szkoleniach. Zespół prowadzi działalność 

naukową, którą chce  

Systematycznie raz w tygodniu odbywają się spotkania zespołów, na których omawiane 

są sprawy związane z merytorycznym i organizacyjnym aspektem pracy oraz co 

miesięczne spotkania wszystkich pracowników dające możliwość konsultacji i wymiany 

doświadczeń między zespołami i poruszenia niezbędnych zagadnień związanych 

z organizacją pracy.  

W roku 2015 dobiega końca budowa nowoczesnej, spełniającej najwyższe standardy 

nowej siedziby  Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, a przeniesienie 

działań zdrowotnych w nowe miejsce nastąpiło w kwietniu  2016 rok. Środki na ten cel 

zostały pozyskane w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 

lata 2009. W ramach projektu zrealizowaliśmy  dodatkowe specjalistyczne wsparcie dla 

osób szczególnie potrzebujących w wieku 3-24 lat, w różnych formach: specjalistyczne 

konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji, genetyki, opieki paliatywnej, konsultacje 

dietetyka, opieka pielęgniarska, dodatkowe zajęcia terapeutyczne również w domu 
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pacjenta z fizjoterapeutą , psychologiem, logopedą, pedagogiem, a także konsultacje 

z pracownikiem socjalnym i ergoterapeutą.  

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU „Po Drodze” 

 

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” PSOUU to specjalistyczna 

placówka oświatowa, która realizuje wsparcie terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci 

z zagrożeniami rozwojowymi oraz ich rodzin. Podstawowym obszarem jej pracy jest 

pomoc kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju. Wsparcie to lokujemy w następujących obszarach: 

• wspieranie rozwoju mowy (pomoc logopedyczna), 

• wspieranie rozwoju funkcji poznawczych (pomoc pedagogiczna i psychologiczna), 

• wspieranie rozwoju umiejętności szkolnych (pomoc pedagogiczna 

i psychologiczna), 

• wspieranie w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym (pomoc pedagogiczna, 

pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie), 

• wspieranie procesów integracji sensorycznej; 

 

W roku 2015 wyżej wymieniona pomoc udzielana była w formie: 

• indywidualnych zajęć logopedycznych, 

• indywidualnych zajęć pedagogicznych, 

• indywidualnych zajęć z terapeutą integracji sensorycznej 

• indywidualnych zajęć z psychologiem 

• konsultacji psychologicznych dla rodziców, 

• konsultacji dla rodziców na temat możliwych form wsparcia i udzielanej pomocy 

prowadzonych dwa razy w tygodniu ( dyżury Dyrektora Poradni dla rodziców); 

 

Dzieci na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są na 

podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczną.  

 

W celu koordynacji działań i projektowania efektywnych programów terapeutycznych 

pracownicy odbywają cotygodniowe spotkania zespołowe. Omawiana i ewaluowana jest 

na nich bieżąca praca terapeutyczna. Pisane są indywidualne programy terapeutyczne. 

Prowadzone jest również wewnętrzne doskonalenie zawodowe, w postaci Rad 

Szkoleniowych. W ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Poradni terminie 

odbywają się Posiedzenia Zespołów Orzekających. Dwa razy do roku (wrzesień 

i czerwiec) odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

W roku 2015 pomoc  możliwą dzięki subwencji oświatowej, uzyskiwało od 40 do 58 

dzieci. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie Poradnia od października 2015 roku 

wprowadziła w swojej ofercie zajęcia z terapii integracji sensorycznej dla dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju. Kilkadziesiąt rodzin uzyskało również wstępne, 

bezpłatne konsultacje diagnostyczne dla swoich dzieci. Łącznie z wczesnego 

wspomagania rozwoju skorzystało 70 małych podopiecznych i ich rodzin. 
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We wrześniu 2015 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora NPWR, na miejsce 

Pani Karoliny Tersy zatrudniona została Pani Magdalena Kowalska. Dyrektor NPWR „Po 

Drodze” była koordynatorem działań wewnętrznych PSOUU Koło w Gdańsku: Programu 

Specjalistycznych Działań Rewalidacyjnych Wspierających Edukację Uczniów 

Niewidomych i Niedowidzących, w ramach którego pomoc (zajęcia z terapii wzroku, 

czynności życia codziennego, orientacji przestrzennej, obsługi sprzętu specjalistycznego 

i wsparcia psychologicznego) pobierało dziewięcioro dzieci z terenu miasta Gdańsk. 

Program ten jest realizowany w systemie roku szkolnego tj. od września do czerwca. 

Trzecia część programu zakończona została w czerwcu 2015, a od września 2015 roku 

działania ponownie zostały zamówione przez UM Gdańsk.  

 

W grudniu 2013 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

otrzymało dofinansowanie zaplanowanego projektu „Kierunek samodzielność”, ze 

wsparciem terapeutycznym w formie fizjoterapii, integracji sensorycznej, logopedii, 

terapii wzroku, terapii ręki. Do realizacji merytorycznej zadanie to zostało skierowane do 

NPWR „Po Drodze”. Działania są realizowane od stycznia 2014. Od marca 2015 roku 

Poradnia realizowała II transze projektu w ramach której wsparcie otrzymało 59 dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych. Wśród nich są zarówno podopieczni placówek PSOUU 

jak i dzieci oraz młodzież nie korzystający dotychczas z naszego wsparcia, objęci głównie 

opieką edukacyjnych placówek integracyjnych i specjalnych na terenie województwa 

pomorskiego.  

 

Wsparcie w projekcie otrzymali również rodzice jego uczestników. Mieli oni możliwość 

skorzystania z porad pracownika socjalnego oraz konsultacji psychologicznych. Projekt 

umożliwił również doposażenie placówki w sprzęt potrzebny do zajęć integracji 

sensorycznej, fizjoterapii, pomoce logopedyczne i terapeutyczne. Ze środków projektu 

zakupiony został również komputer z monitorem dostosowany do obsługi przez dzieci 

i młodzież z niepełnosprawnością oraz Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera do 

diagnozy psychologicznej.  

Wszystkie opisane działania odbywają się w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 11 gdzie 

znajduje się główna siedziba PSOUU Koło Gdańsk i większość placówek 

terapeutycznych. Poradnia posiada cztery gabinety terapeutyczne, jeden administracyjny 

oraz jeden socjalny.  

 

OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY 

(OREW) 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Gdańsku jest niepubliczną 

placówką edukacyjną zarejestrowaną 30 sierpnia 1996 roku w Rejestrze Kuratora pod nr 

150 prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gdańsku. 

OREW jest specjalistyczną  placówką oświatową, w której dzieci i młodzież z głębszym 

upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, 
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realizującą obowiązek szkolny i obowiązek nauki wspierany działaniami 

rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi. Ośrodek jest placówką feryjną, działającą od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 16.00, w której  na dzień 31 grudnia 2015r. 

przebywało 60 wychowanków. Dyrektorem Ośrodka jest P. Grażyna Bejster. 

 

Najważniejsze wydarzenia roku 2015 w funkcjonowaniu OREW   

1. W październiku 2015r. odbyły się  dwie kontrole z Kuratorium Oświaty 

w Gdańsku: 

 28.10.2015r. – w zakresie zgodności działania placówek niepublicznych 

z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów 

i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Kontrola w tym zakresie 

nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości oraz nie wydano żadnych zaleceń. 

 29.10.2015r. – w zakresie „zatrudniania nauczycieli z wymaganiami 

kwalifikacyjnymi”. Skontrolowano wyrywkowo kwalifikacje 10 nauczycieli 

zatrudnionych w OREW nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano 

zaleceń.  

2. Realizowanie w 2015 r.  przez dyrektora oraz pracowników OREW i NSPdP 

programu szkoleniowego. Wśród szkoleń odbyły się następujące: kurs – EXEL dla 

zaawansowanych, zarządzanie projektami wg metody PRINCE 2, zapobieganie 

wypaleniu zawodowemu, automotywacja, sposoby reagowania na agresję pacjenta, 

współpraca z rodzicami w procesie realizacji programów terapeutycznych, techniki 

bezpiecznego przenoszenia i asekuracji osób niepełnosprawnych, budowanie pracy  

w zespole, zarządzanie konfliktem i sytuacje kryzysowe; 

3. Wydawanie (począwszy od 06 maja 2013) pozytywnego kwartalnika rodzinnego  

„OREW!elacja”; 

4. Bardzo przydatny dla kadry oraz dla dyrektora okazało się kontynuowanie  

rocznego programu szkoleniowego przeznaczonego dla pracowników 

merytorycznych pt.: „Rozwijanie umiejętności i kompetencji terapeutycznych 

w zespole realizującym program merytoryczny OREW”. Spotkania odbywają się 

raz w miesiącu. Główne założenia i wytyczne do Planu Pracy i Nadzoru 

Pedagogicznego OREW na rok 2015 zostały zrealizowane. 

 

CELE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OREW  
Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez specjalistów w OREW jest 

wszechstronny rozwój wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane 

nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię 

w następujących zakresach: 

- pracy edukacyjno-wychowawczej  

- w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych  

- w zakresie działań rehabilitacyjnych  

- w zakresie działań terapeutycznych
1
  

                                                             
1
 Omówienie poszczególnych zakresów znajduje się w Sprawozdaniu szczegółowym OREW w Sekretariacie Stowarzyszenia 
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE I REWALIDACYJNE W 2015 ROKU OBEJMOWAŁY 

W SZCZEGÓLNOŚCI  : 

1. Edukację przez sztukę – arteterapię  

2. Imprezy okolicznościowe (wg kalendarza)
2
  

3. Wyjazdy do Filharmonii Bałtyckiej na koncerty edukacyjne, wyjścia do muzeum, kina, 

Kina 3D, do KFC, parku, centrum handlowego, Centrum Hewelianum, Centrum Sztuki 

„Łaźnia”, Teatru Miniatura, itp. 

4.Tradycją OREW stały się dni książki organizowane w kwietniu- tym razem 

zorganizowano czytelnie na I piętrze budynku. 

5. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych; 

6. Organizowanie placówkowych uroczystości, imprez, festynów wspólnie z rodzicami 

oraz mobilizowanie rodziców do pomocy i pracy na rzecz Ośrodka.   

7.W dalszym ciągu aktywnie działa KLUB RODZICA prowadzony przez psychologów 

zatrudnionych w OREW, w postaci  spotkań w cyklu co dwa tygodnie, połączonych ze 

szkoleniami, na tematy interesujące rodziców. 

8. Na terenie OREW funkcjonuje giełda, w której zawarte są informacje od rodziców oraz 

zaprzyjaźnionych osób o rzeczach (ubraniach, meblach, wózkach, pionizatorach, itp.) do 

oddania i do przyjęcia.  

 

Wychowankowie OREW mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu 

zakupionego w ramach projektu ze Śródków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

m.in. nowoczesnego urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomaganej CYBER 

OKO. Z programu norweskiego zakupiono i przekazano dla wychowanków 

specjalistyczne siedziska/materace, które pozwalają na najbardziej optymalne ułożenie 

wychowanka. Ponadto doposażenie placówki wzbogaciło się w  książki do biblioteki, 

audiobooki,  niezbędne meble oraz drobne elementy wyposażenia. 

 

Wychowankowie OREW     
Od stycznia  2015 – do sierpnia 2015 w OREW było 61 wychowanków. Stan 

wychowanków OREW na dzień 31 grudnia 2015 r.  wynosi 60.  

Jedną z  form  realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  jest praca wyjazdowa 

w domu ucznia tzw. nauczanie domowe (18 osób) połączone z rehabilitacją w domu 

wychowanka. 

Rodzice uzyskiwali pomoc i wsparcie ze strony placówki i jej pracowników. 

W  2015 roku kadra OREW i NSPdP podnosiła swoje kwalifikacje w różnego rodzaju 

indywidualnych formach doskonalenia zawodowego (zawartych w planie dokształcania 

pracowników OREW), szkolenie z dr. Ewą Pilarską na temat chorób neurologicznych, 

głównie epilepsji oraz liczne szkolenia zrealizowane w ramach projektu finansowanego 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Od września 2014r. w stażu  na nauczyciela mianowanego pozostają 2 osoby  

(przewidywane zakończenie stażu 31 maja 2016 r.). W dniu 31 maja 2015 r.  staż na 

nauczyciela kontraktowego zakończyło i uzyskało pozytywną opinię Komisji 

Kwalifikacyjnej 4 nauczycieli – terapeutów. 

                                                             
2
 Wykaz imprez okolicznościowych znajduje się w Sprawozdaniu szczegółowym OREW w Sekretariacie Stowarzyszenia 
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Współpraca Ośrodka ze środowiskiem: 

 OREW  aktywnie i systematycznie współpracuje z różnymi  placówkami 

i instytucjami bliższego i dalszego środowiska, współpraca z SOSW w Nowym 

Porcie, OREW-ami z woj. pomorskiego,  miejscową parafią, Fundacją „Wróć”, 

Zakładem  Pedagogiki Specjalnej UG w celu odbywania praktyk studenckich, 

Studium Terapii Zajęciowej; 

 Przez wiele miesięcy pomoc w pracy OREW mieliśmy ze strony wolontariuszy 

z programu EVS – wolontariat międzynarodowy pt. „Młodzież w działaniu”- 5 

wolontariuszy. 

 Współpraca z klubem osiedlowym „Piastuś” oraz z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną Nr 2 i Nr 7 w Gdańsku  i z Domem Dziecka na ul. Abrahama. 

 w 2015 roku praktyki zawodowe w OREW odbyło 12 studentów (Uniwersytet 

Gdański) oraz 3 osoby ze Studium Pracowników Socjalnych, 1 osoba 

z Prywatnego Studium Terapii Zajęciowej. 

 współpraca  w realizowaniu zajęć dla dzieci niewidomych i niedowidzących 

z terenu Gdańska w ramach pracy Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju 

„Po Drodze” w  programie PFRON oraz w Norwegu. 

 Zorganizowanie zimowych półkolonii w ramach działalności gospodarczej 

PSOUU, dla 11 uczniów ze szkół integracyjnych i kształcenia specjalnego. 

 

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (NSPdP)  

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) jest niepubliczną placówką 

oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji pod nr 417/S-P/14 

szkół niepublicznych Gminy Miasta Gdańska. Jest to  szkoła ponadgimnazjalna – 

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

W skład uczniów Szkoły weszli dotychczasowi wychowankowie OREW funkcjonujący 

do tej pory w oddziałach przysposobienia do pracy (11 osób)  oraz dwaj nowi uczniowie 

ze szkoły na ul. Piastowskiej oraz z 1 uczennica ze szkoły z ul. Meissnera. Na dzień 31 

grudnia  Szkoła liczy 14 uczniów. 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy: Grażyna Bejster. 

 

Najważniejsze wydarzenia roku 2015 w funkcjonowaniu NSPdP:  

Powołana z dniem 01 września 2014r. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

w Gdańsku, która z dniem 30 września 2014r. uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. 

W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się kontrola z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakresie 

art. 7, ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami), potwierdzająca spełnianie przez Szkołę wymagań dla szkoły publicznej. 

Kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień.  
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Niezwykłą popularnością cieszy się Kawiarenka „Cztery Pory Roku” prowadzona przez 

klasy Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W każdą środę liczni goście 

odwiedzają OREW i Szkołę, aby skosztować pysznej kawy i wspaniałego ciasta 

wykonanego przez wychowanków obu naszych placówek.  

 

Pracownicy Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wystąpili na konferencji 

zorganizowanej z okazji realizowania projektu w ramach działania  9.2 „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” w ramach  Priorytetu IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w Reginach”. Projekt był programem pilotażowym 

powstałym po zrealizowaniu eksperymentu pedagogicznego „Edukacja z widokiem na 

przyszłość”.  Nasza Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w tym projekcie była 

od września 2014 r., natomiast dodatkowe zajęcia dla młodzieży i dodatkowe 

wyposażenie uzyskane w ramach projektu pojawiły sie od marca 2015 r. Projekt wśród 

uczniów Szkoły był realizowany do czerwca 2015r.  

 

Bardzo przydatny dla kadry oraz dla dyrektora okazało się kontynuowanie  rocznego 

programu szkoleniowego przeznaczonego dla pracowników merytorycznych obu 

placówek pt.: „Rozwijanie umiejętności i kompetencji terapeutycznych w zespole 

realizującym program merytoryczny OREW i NSPdP”.  

Wszyscy uczniowie Szkoły skorzystali z programu „Wyprawka szkolna” i otrzymali 

dofinansowanie na pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć. Szkoła zakupiła urządzenia 

do produkcji podpałek, z których korzystają uczniowie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej.   

 

REALIZACJA  PROGRAMU  PRACY  NSPdP: 

Główne założenia i wytyczne do Planu Pracy i Nadzoru Pedagogicznego  NSPdP na rok 

2015 zostały zrealizowane. 

Cele i założenia programu Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynikają 

z przepisów prawa oraz uwzględniają treści programu wychowawczego i profilaktyki 

placówki. 

Najważniejszym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze 

społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju, poprzez 

rozwijanie kompetencji, w tym aktywności przez pracę oraz poprawę sprawności oraz 

umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, przygotowanie do pełnienia 

określonych ról społecznych, modyfikację postaw środowiska w stosunku do 

niepełnosprawnych uczniów. 

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku oferuje swoim uczniom: 

 kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy lub 

środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i pisania 

(w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie) jako jednej z form komunikacji, 

 kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych, 
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 umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego 

i przyrodniczego, 

 usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, 

 rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami 

i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy, 

 zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła 

artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej. 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRACY W NSPdP 

1. Jego podbudowę stanowią treści nauczania realizowane w gimnazjum. 

2. Przekazywane treści edukacyjne są powiązane z praktycznym działaniem, 

a opanowane umiejętności stale utrwalane  i odnoszone  do realnych sytuacji 

życiowych. 

3. Wszystkie zaplanowane działania edukacyjne są zgodne z obowiązującymi 

zasadami ortodydaktyki. Zaplanowano realizację treści kształcenia dostosowanych 

do rodzaju niepełnosprawności, wieku uczniów, stopnia upośledzenia umysłowego 

oraz jego potrzeb i zainteresowań. 

 

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć warsztatowych w szkolnych pracowniach. 

W ramach zajęć zakłada się wykonywanie usług na rzecz szkoły np.: prace porządkowe, 

drobne prace biurowe, przygotowywanie poczęstunku  na imprezy szkolne czy też 

obsługa kawiarenki. Część wytworów uczniów (dekoracje,  przetwory) będzie służyła 

promocji szkoły. Ocena osiągnięć jest dokonywana zgodnie z założeniami podstawy 

programowej oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania szkoły. 

 

Uczniowie NSPdP:    

Od stycznia  2015 – do sierpnia 2015 w OREW było  12 uczniów. Stan uczniów NSPdP  

na dzień 31 grudnia 2015r.  wynosi 14. 

W 2015 roku kadra NSPdP podnosiła swoje kwalifikacje w różnego rodzaju 

indywidualnych formach doskonalenia zawodowego (zawartych w planie dokształcania 

pracowników NSPdP) w szkoleniu z dr. Ewą Pilarską na temat chorób neurologicznych. 

Ponadto zgodnie z harmonogramem odbywają się systematycznie Rady Pedagogiczne 

szkoleniowe – jako wewnętrznie organizowane szkolenie kadry. 

W dniu 31 maja 2015r. staż na nauczyciela kontraktowego zakończył 1 nauczyciel- 

terapeuta zaś kolejny  uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego w sierpniu 2015r.  

 

Współpraca NSPdP  ze środowiskiem
3
  

W 2015 roku  praktyki zawodowe w NSPdP odbyło 2 studentów (Uniwersytet Gdański). 

 

 

 

 

                                                             
3
 Współpraca została wymieniona w powyższym sprawozdaniu z działalności placówki OREW 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ)  

 

Warsztat Terapii Zajęciowej składa się z trzech placówek. Główna siedziba Warsztatu 

mieści się przy ulicy Tysiąclecia 24, kolejne dwa oddziały znajdują się przy ulicy 

Racławickiej 17 i ulicy Świętojańskiej 68/69. 

 

Placówka działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 27.VIII.1997. o rehabilitacji społecznej, oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25. 

III.2004r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Dz. U. Nr. 63, poz.587). 

3. Regulaminu wydanego na podstawie w/w Rozporządzenia, zatwierdzonego przez 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Gdańsku. 

WTZ istnieje od 1995 roku i posiada 55 miejsc. Ze wsparcia w 2015 roku korzystało 58 

osób ( 23kobiety i 35 mężczyzn), 17 uczestników korzysta z dowozu. Warsztat zatrudniał 

22 pracowników na etacie oraz 3 osoby na umowę – zlecenie. W 2015 roku 4 

uczestników opuściło warsztat, wraz z podaniem przyczyny odejścia. W 2015 roku do 

WTZ przyjęto 4 uczestników. 

W pomieszczeniach terapeutycznych zajmowanych przez WTZ:  3 lokalizacje 

(ul. Tysiąclecia 24, ul. Racławicka 17, ul. Świętojańska 68) funkcjonują następujące 

pracownie: Papieru Czerpanego i Małej Poligrafii, Gospodarczo – Porządkowa, 

Krawiecka  

i Wyrobu Świec, Plastyczna, Komunikacji Społecznej, Witrażu i Malowania na szkle, 

Kulinarna – Kuchnia Dydaktyczna, Stolarska, Technik Różnych, Ogrodniczo – 

Porządkowa zaś w Galerii - Pracownia Komunikacji Społecznej. 

Opis form i metod stosowanych w terapii WTZ 

Realizacja planu pracy zawartego w Indywidualnych Programach Terapii i Rehabilitacji 

uczestnika odbywała się w formie pracy indywidualnej i grupowej.
4
 

Proces rehabilitacji zawodowej prowadzony w pracowniach był wzmacniany 

i rozwijany poprzez współpracę z Biurem Integracji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych (BIZON), w wyniku której w minionym roku część uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyła w szkoleniach, kursach i stażach pro 

zawodowych. 

Uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach: 

• Spotkanie podmiotów ekonomii społecznej z Miasta Gdańska (02.02.2015) 

• Wizyta studyjna w ZAZ-ie we Wrocławiu (23-26.03.2015) 

• Sopockie Targi Pracy (14.05.2015) 

                                                             
4
 Szczegółowe informacje dotyczące formy pracy indywidualnej i grupowej zawarte są w sprawozdaniu szczegółowym 

WTZ, które znajduje się w Sekretariacie Stowarzyszenia. 
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• Spotkanie Gdańskich Podmiotów Ekonomii społecznej (28.05.2015) 

• Wizyta studyjna w ZAZ-ie w Sztumie (08.06.2015) 

• III Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (09.06.2015) 

• Wizyta studyjna w zakładzie Grawerton w Gdańsku połączona ze szkoleniem 

(wrzesień 2015) 

• Targi Recyklingu i Ekologi Re:Miasto w Gdańsku (22-23.10.2015) 

• Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej „RAZEM” w Gdyni (19.11.2015) 

Od listopada 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z doradcą zawodowym, który 

prowadzi indywidualne spotkania z uczestnikami WTZ. Spotkania z doradcą zawodowym 

mają na celu diagnozę możliwości i preferencji zawodowych uczestników.  

Proces rehabilitacji społecznej realizowany był poprzez następujące 

wydarzenia/inicjatywy: 

• Imprezy okolicznościowe (karnawałowa, jesienna otwarta dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych z innych placówek PSOUU) 

• Trzydniowy wyjazd do Warzenka, 

• Udział w próbach i występy w „Orkiestrze VITA ACTIVA” 

• Udział w próbach i występy w „Teatrze Razem” 

• Udział w próbach i występy w zespole „Remont Pomp” 

• Udział w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” 

• Udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON 

• Wyjścia do muzeów, galerii, kawiarni, bibliotek publicznych, ZOO  

• Udział w pikniku sąsiedzkim „Dzień radosnego sąsiedztwa” na Przymorzu 

• Organizacja III Gdańskiego pikniku ekologicznego 

• Zorganizowanie akcji „EKO Walentynki w Gdańsku” 

• Prowadzenie warsztatów  w ramach projektu ELLA Recykling 

• Udział w festiwalu „Świat mało znany”. 

Proces rehabilitacji ruchowej realizowany był pod kierunkiem fizjoterapeuty przez 

aktywny udział uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w następujących 

przedsięwzięciach: 

• Sala gimnastyczna, m.in.: gry zespołowe, taniec, judo 

• Wyjścia poza Warsztat, m.in.: trening Nordic Walking, marszobiegi po lasach 

Trójmiejskiego Parku Krajoznawczego 

• Turnieje, m.in.: kociewskie igrzyska w Pelplinie, Pomorski Marszobieg 

• Trening poruszania się w przestrzeni, m.in.: marsz do Piaśnicy, zajęcia turystyczno 

– krajoznawcze. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS)  

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu,  zgodnie z kategorią - typ B, jest 

przeznaczony dla 33 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 16 rok 

życia i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz otrzymały 

decyzje kierującą na pobyt w ŚDS. Dom czynny jest od pn. do pt., od 7.00-15.00. 

W roku sprawozdawczym ŚDS realizował także 2 z 3 transzy projektu PFRON 

„Zdobywcy codzienności”, w ramach którego prowadzone były warsztaty muzyczne, 

plastyczne, darmowe i fotograficzne, oraz wyjścia kulturalno – społeczne na teranie 

województwa pomorskiego.  

Struktura zatrudnienia pracowników ŚDS: 

Obowiązki kierownika placówki pełni Pani Monika Grąbczewska. Pozostali pracownicy 

to logopeda, pedagodzy, terapeuta zajęciowy, pomoc pedagoga/terapeuty, asystent osoby 

niepełnosprawnej, księgowa, pracownik porządkowy. 

Formy prowadzonej działalności: 

 

1. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe), 

2. Terapia pedagogiczna i logopedyczna, 

3. Zajęcia  terapeutyczne, rehabilitacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne w formie zajęć 

indywidualnych i grupowych oraz w formie treningów umiejętności społecznych, 

treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningów spędzania czasu 

wolnego, 

4. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej realizowane z wykorzystaniem różnych technik,  

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych głównie związanych z korzystaniem  

z uprawnień wynikających z niepełnosprawności lub innych potrzeb socjalnych  

i bytowych, 

6. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz organizację prelekcji, pogadanek 

i spotkań z lekarzami różnych specjalności, 

7. Niezbędna opieka polegająca na wspieraniu w wykonywaniu czynności z zakresu 

samoobsługi i czynności pielęgnacyjnych, 

8. Rehabilitacja ruchowa, indywidualna i grupowa, gimnastyka, zajęcia usprawniające 

i ogólnorozwojowe, 

9. Wsparcie socjalne świadczone przez pracownika socjalnego PSOUU, 

10.  Współpracę z innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób 

z upośledzeniem umysłowym oraz innymi placówkami PSOUU, 

11.  Organizację zajęć i spotkań integracyjnych; 

 

ZESPÓŁ   MIESZKAŃ   WSPOMAGANYCH   ,,NASZ  DOM’’ (ZMW) 

 

Zespół Mieszkań Wspomaganych (ZMW), zgodnie z Art. 53 ust.2 Ustawy o Pomocy 

Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. Us. Z dn. 15.04.2004 nr 04.64.593), jest formą 

pomocy społecznej przygotowującą osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 

prowadzenia samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze 

społecznością lokalną. Cel ten realizowany jest w formie wsparcia udzielanego przez 
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specjalistów zatrudnionych w ZMW dla stałych mieszkańców domu oraz dla 

maksymalnie dwóch osób korzystających z oferty mieszkania chronionego. 

 

Uczestnicy  

W roku 2015 wsparciem w ZMW zostało objętych 17 dorosłych osób 

z niepełnosprawnością w tym siedemnaście osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

jedna osoba z chorobą psychiczną. Szesnaście osób to stali mieszkańcy ZMW „Nasz 

Dom”, jedna osoba zaś korzystała z mieszkania chronionego w okresach: I-XII.2015. 

Realizacja wsparcia 

Głównym celem zespołu merytorycznego była kontynuacja wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych w ich samodzielnym życiu.  

W roku 2015 każdy z Mieszkańców został objęty wsparciem według Indywidualnego 

Planu Działań, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Program ten obejmował wsparcie osoby niepełnosprawnej w następujących 

obszarach: 

• rozwoju umiejętności dbania o zdrowie  

• rozwoju umiejętności potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa domowego  

• rozwoju umiejętności dbania o higienę osobistą  

• zarządzania własnymi finansami, tzw. trening ekonomiczny  

• rozwoju umiejętności społecznych  

• organizacji czasu wolnego  

 

Realizacja Indywidualnych Planów Działań odbywała się w ścisłej współpracy 

z rodzicami bądź opiekunami Mieszkańców oraz we współpracy z placówkami 

dziennego pobytu Mieszkańców lub innymi znaczącymi osobami dla Mieszkańców. 

 

Realizowane projekty 

Osoby niepełnosprawne otrzymywały w roku 2015 w ZMW „Nasz Dom” wsparcie 

uczestnicząc w następujących projektach: 

• Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze finansowane przez MOPR – okres trwania 

projektu I-XII.2015, ilość beneficjentów – 16 osób. 

• Trening samodzielności – wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie 

w placówce „Nasz Dom” finansowany przez PFRON – okres trwania projektu 

w roku 2015: I.2015-III.2015, ilość beneficjentów- 11 osób. 

• Trening samodzielności – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w placówce „Nasz Dom” finansowany przez PFRON – okres trwania projektu 

w roku 2015: IV.2015-XII.2015, ilość beneficjentów- 13 osób. 

• Mieszkanie chronione dla dwóch osób  finansowane przez MOPR – okres trwania 

projektu I-XII. 2015, ilość beneficjentów - 1 osoba. 

• Serwis „ASY” – finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

– okres trwania projektu VII-XII.2015, ilość beneficjentów – 17 osób. 

Realizacja projektów odbywała się w miarę możliwości w taki sposób, aby stworzyć 

osobom niepełnosprawnym bezpieczne, własne miejsce – dom, jednocześnie tworząc 
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warunki do rozwoju nowych umiejętności potrzebnych w samodzielnym życiu bądź 

podtrzymaniu umiejętności już nabytych.. 

 

Kadra 

1. Osoby zatrudnione w projektach realizowanych w ZMW: Asystent osoby 

niepełnosprawnej, Psycholog, Kierownik/ Koordynator 

2. Wolontariusze i inni pracownicy PSOUU: z programu Europejski Wolontariat 

Erasmus plus, z programu Starszy Brat Starsza Siostra, Pracownik porządkowo – 

techniczny, Realizatorzy projektu Serwis „ASY” 

 

W roku 2015 odbyły się: 

1. Szkolenie z zakresu starości osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone 

przez dr Jolantę Wierzbę; 

2. Szkolenie zespołu pracowników ZMW z zakresu profilaktyki i oddziaływań 

terapeutycznych wobec osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez 

specjalistę od uzależnień, psychologa, psychoterapeutę Wojciecha Czyścieckiego; 

3. Spotkania o charakterze superwizyjnym dla kierownika/ koordynatora ZMW 

prowadzone przez psychologa Magdalenę Cebula – Frąckowiak ( 12 spotkań). 

 

W roku 2015 kierownik/ koordynator ZMW uczestniczył w konferencji nt. Gdańskiego 

Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego w dniu 17.06.2015 roku. Następnie zaś 

w spotkaniach grupy pracującej nad koncepcją Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa 

Wspomaganego (3 spotkania w roku 2015). 

 

Harmonogram ważnych wydarzeń 

• 02.01 – wyjście do kina  (3 uczestników) 

• 04.01 – wyjście do Teatru Miniatura (3 uczestników)  

• 14.01 – całodniowy wyjazd do Gdyni (6 uczestników) 

• 28.02 – koncert Ryszarda Rynkowskiego (4 uczestników) 

• 04.03 – wyjście do kina (5 uczestników) 

• 04.03 – wyjście do Opery Bałtyckiej (3 uczestników) 

• 07.03 – całodniowa wycieczka w okolice Człuchowa i Chojnic (7 uczestników) 

• 08.03 – koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy  (5 uczestników) 

• 26.03 – wyjście do kina (2 uczestników) 

• 27.03  – całodniowa wycieczka pen dolino do Warszawy (4 uczestników) 

• 03.04 – wycieczka do Dzierżążna (2 uczestników) 

• 11.04 – zajęcia na jachcie połączone z rejsem (4 uczestników) 

• 14.04 – wyjście do Teatru Muzycznego (3 uczestników) 

• 06-07.05 – Dwudniowa wycieczka do Warszawy (1 uczestnik) 

• 28.05 – wyjście do kina (5 uczestników)  

• 11.06 – wyjście do kina (1 uczestnik) 

• 01.07– wyjście do kina (5 uczestników) 

• 11.07 – koncert Jubileuszowy Krzysztofa Krawczyka (2 uczestników) 

• 21-22.07 – wycieczka po Starówce Gdańskiej i Bastionach (8 uczestników) 
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• 31.07 – koncert Czerwonych Gitar (3 uczestników) 

• 23.08 – wycieczka do Elbląga połączona z rejsem statkiem po trawie na trasie 

Buczyniec – Elbląg (5 uczestników) 

• 27.08 – bowling (4 uczestników) 

• 13.09 – rejs drezynami (4 uczestników) 

• 11.10 – wyjście do Teatru Muzycznego (4 uczestników) 

• 01.12 - wizyta gości z Mieszkania Chronionego – Treningowego ze Skarszew oraz 

wyjście na kręgle (10 uczestników) 

• 05.12 - dwudniowa wycieczka do Gniewu (8 uczestników) 

 

BIURO INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE   (BIZON) 

 

W roku 2015 Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „BIZON” 

realizowało 5 projektów, objęło wsparciem w aktywizacji zawodowej 108 

uczestników spośród których 26 osób podjęło zatrudnienie: 

1. „Potrzebni w pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” 

realizowany w partnerstwie z Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. 

w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 

Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt jest realizowany w terminie od 01.11.2012 do 30.04.2015. 

W ramach projektu oferowane było wsparcie w postaci: 

 opracowania Indywidualnego Planu Działania dla każdego niepełnosprawnego 

uczestnika projektu, 

 warsztatów  „Przygotowanie do pracy”, 

 zapewnienia uczestnikom projektu stażu u pracodawcy pod opieką trenera pracy, 

 zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologa dla wszystkich niepełnosprawnych 

uczestników projektu,  

 możliwości korzystania z  aktywizacji społecznej,  

 pośrednictwa pracy, zatrudnienia wspomaganego, 

 możliwości udziału w spotkaniach grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 

 możliwości udziału w spotkaniach grup wsparcia dla osób z otoczenia osób 

niepełnosprawnych, 

 szkolenia dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  

i zaburzeniami psychicznymi, 

 szkolenia dla rodziców i opiekunów, porad prawnych dla osób z otoczenia osób 

niepełnosprawnych. 

W 2015r. 7 osób kontynuowało udział we wsparciu działań aktywizacji zawodowej.   

W trakcie trwania całego projektu 21 osób zakończyło swój udział podjęciem 

zatrudnienia.  

Do projektu zostało rekrutowanych także 19 rodziców i opiekunów z ośrodków 

wsparcia, którzy brali udział spotkaniach grupy wsparcia i korzystali z poradnictwa 

prawnego.  
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2. Centrum DZWONI w Gdańsku - Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Zarząd Główny w Warszawie we współpracy z PSOUU Koło 

w Gdańsku. Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Projekt realizowany jest w terminie 

01.01.2013 – 31.03.2016 

W ramach projektu oferowane było wsparcie w postaci:  

a. dla osób nieaktywnych zawodowo: 

• diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych – spotkania z doradcą 

zawodowym 

• diagnoza kompetencji społecznych – spotkania z psychologiem 

• warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się  

po rynku pracy  

• warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – tzw. próbki pracy 

• indywidualne zajęcia praktyczne – 2 tygodniowe praktyki zawodowe 

• indywidualne i grupowe pośrednictwo pracy 

• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i doradcze 

• trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 

• staże  

b. dla osób aktywnych zawodowo: 

• indywidualne wsparcie trenera pracy, monitoring zatrudnienia 

• grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze 

W 2015 roku wsparciem Centrum DZWONI w Gdańsku było 61 osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, w tym w wyniku otrzymanego wsparcia 14 osób 

podjęło zatrudnienie . 

3.  „BIZON”  
Projekt realizowany był przez Akademię Kształcenia Zawodowego  

Sp. z o.o. w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki  priorytet 7. Promocja integracji społecznej działanie 7.2.1. 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2014-30.06.2015. 

W ramach projektu oferowane było wsparcie w postaci:  

• Rekrutacja  z pogłębioną diagnozą, wywiady środowiskowe,  

• Warsztaty w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej    

• Indywidualne poradnictwo zawodowe  wraz z opracowaniem IPD 

• Indywidualne wsparcie psychologiczno - doradcze 

• Próbki pracy 

• Zajęcia praktyczne 

• Staże, wsparcie z zatrudnieniu 

W 2015 roku wsparciem w ramach projektu objętych było 12 osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi, w tym 

w wyniku otrzymanego wsparcia 6 osób podjęło zatrudnienie. 
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4. „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym 

urzędzie Pracy w Gdańsku”  

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gdańsku w ramach zadania publicznego Gminy Miasta Gdańsk 

„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób 

niepełnosprawnych” we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku. 

Projekt realizowany był w terminie 01.08.2015 do 14.12.2015. 

W ramach projektu oferowane było wsparcie w postaci:  

• Rekrutacja beneficjentów z III Profilu (zadanie PUP w Gdańsku) – wymiana 

informacji o beneficjentach, ich doświadczeniu zawodowym, proponowanych 

formach aktywizacji  

• Diagnoza potencjału zawodowego uczestników, opracowywanie IPZ ( Indywidualne 

Profile Zawodowe) 

• Indywidualne wsparcie poradniczo-doradcze i pośrednictwo pracy 

• Indywidualne wsparcie psychologiczne 

• Praktyczne szkolenia w miejscu pracy – tzw. 1-2 dniowe próbki pracy realizowane 

przy wsparciu doradcy zawodowego/trenera  

W 2015 roku wsparciem w ramach projektu objętych było 12 osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi, w tym 

w wyniku otrzymanego wsparcia 5 osób podjęło zatrudnienie. 

5. Wsparcie Trenera Pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób 

niepełnosprawnych 

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Zarząd Główny w Warszawie we współpracy z PSOUU Koło 

w Gdańsku. Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Projekt realizowany jest w terminie 

01.09.2015 – 31.03.2018. 

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:  

• diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych – spotkania z doradcą 

zawodowym 

• diagnoza kompetencji społecznych – spotkania z psychologiem 

• warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się  

po rynku pracy  

• warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – tzw. próbki pracy 

• indywidualne zajęcia praktyczne  

• indywidualne i grupowe pośrednictwo pracy 

• indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i doradcze 

• trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 

• staże  

• indywidualne wsparcie trenera pracy, monitoring zatrudnienia 

• grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze 
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W 2015 roku wsparciem w ramach projektu objętych zostało 16 osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi, w tym 

w wyniku otrzymanego wsparcia 1 osoba podjęła zatrudnienie. 

W ramach ogólnej działalności Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

kontynuowało współpracę z ponad 70  pracodawcami oraz ośrodkami wsparcia: ŚDS, 

WTZ, Kluby Samopomocy i szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze 

z terenu Trójmiasta, Pruszcza Gdańskiego i Wejherowa oraz nawiązało kontakty 

i współpracę z nowymi podmiotami. W 2015 roku Biuro zawiązało partnerstwo 

w ramach realizowanych/planowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych z  Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

ORKIESTRA VITA ACTIVA/ECEKON 

 

W 2015 roku działalność prowadzona była w dwu nurtach – działalności koncertowej 

Orkiestry Vita Activa i działalności edukacyjnej i artystycznej ECEKON. Poza pracą 

systematyczną zorganizowano szereg wydarzeń artystycznych i promocyjnych. Razem 

zorganizowano 45 wydarzeń kulturalnych.  

Główną formą pracy jest indywidualna edukacja muzyczna (nauka gry na instrumencie), 

która objęła 50 osób z niepełnosprawnością, najczęściej intelektualną, w wymiarze jednej 

lub dwu lekcji w tygodniu. Towarzyszą temu próby zespołów kameralnych. Efektem tej 

pracy są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. 

Działalność publiczna realizowana była w następujących formach: 

• Koncerty kameralne organizowane w ECEKON –8, Koncerty poza ECEKON  – 4 

• Udział koncertowy w imprezach poza ECEKON – 5, Udział w konferencjach 

i wystąpienia na temat prowadzonej działalności –5, Zawiązanie współpracy – 1, 

Konsultacje terenowe – 1, Udział w konkursach – 2, Koncerty promocyjne – 2, 

Promocja prasowa – 2, Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych – 2, Wizyta 

studyjna – 1, Popisy uczniów – 2. Razem 35 wydarzeń. 

Wszystkie imprezy miały bardzo dobrą frekwencję. Koncerty w sali na Aksamitnej 

gromadzą więcej osób niż jest miejsc sierdzących. Poza uczniami, 50 osób, w działalność 

zaangażowane są rodziny i krąg towarzyski. Razem wokół działalności ECEKON 

skupionych jest około 200 osób związanych bezpośrednio lub pośrednio 

z wychowywaniem i opieką nad osobami z niepełnosprawnością.  

Orkiestra Vita Activa wykonała pod dyrekcją Mirosławy Lipińskiej 10 koncertów 

w miastach Borowo, Chmielno, Gdańsk, Stargard, Starogard Gdański. Koncerty 

zgromadziły około 2300 słuchaczy. Koncerty noworoczne cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem. Wraz z Orkiestrą występują zaproszeni artyści i zespoły z Gdańska. 

Jednym z koncertów był koncert charytatywny na rzecz rodzin, które utraciły domy 

w pożarze, koncerty dla kół terenowych PSOUU w Skarszewach i w Stargardzie. 

Orkiestrę odwiedziła delegacja samorządowa z Wilna. Orkiestra usprawniła wykonywanie 

utworów ze swego repertuaru i włączyła do programu nowe utwory - Piotr Czajkowski 

Marsz ołowianych żołnierzyków. Orkiestra włączyła do środków wykonawczych nowe 
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instrumenty, co podniosło walory wyrazowe wykonywanej muzyki. Działalność OVA 

była promowana w mediach i Internecie.  

 

Podsumowanie 

Przebieg realizacji projektu, podobnie jak w poprzednich latach był bogaty w różnorodne 

wydarzenia. Razem było ich 45. Nastąpił dalszy rozwój zespołów kameralnych o stałym 

lub zmiennym składzie. Tym samym zrealizowany został najważniejszy cel programu - 

włączenie społeczne przez organizację udziału osób z niepełnosprawnością w publicznym 

amatorskim życiu muzycznym, na bazie kompetencji artystycznych uzyskanych 

w ECEKON. 

W wyniku realizacji programu w ECEKON działają i rozwijają się zespoły kameralne: 

kameralny zespół dęty - ECEKON BRASS BAND, zespół folklorystyczny, zespół 

bębniarski OPEN SOUD, zespół keyboardowy, zespół saksofonowy - ECEKON JAZZ 

STANDARD JAZZ BAND, duet  skrzypce z fortepianem, duet skrzypce z cytrą, harfą, 

zespoły okazjonalne o różnym składzie powoływane do wykonania poszczególnych 

utworów. 

Swoją działalność kontynuuje 35 osobowa Orkiestra Vita Activa (od 1995 roku). Miarą 

osiągnięć rozwoju ogólnego osób niepełnosprawnych jest poziom muzyczny, który 

wyznaczają utwory muzyczne powszechnie wykonywane, należące do kanonu 

współczesnej literatury muzycznej. Wykonywanie tych utworów wymaga znacznego 

rozwoju różnych pozamuzycznych obszarów samodzielności. Nowe utwory 

opanowywane są w znacznie krótszym czasie, jednocześnie wzrosła jakość ich 

wykonania.  

Jednym z największych osiągnięć jest odkrycie i wykorzystanie w wielu przypadkach, 

zdolności do racjonalnej i częściowo efektywnej, w miarę poprawnej samoedukacji 

muzycznej, co świadczy o takim rozwinięciu sprawności, że możliwy jest (w pewnym 

zakresie) samorozwój dyspozycji i umiejętności. Umiejętność uczenia się i samoedukacji, 

rozwinięta na gruncie muzycznym jest podstawą do wszelkiej samoedukacji, co jest 

bardzo ważnym składnikiem wszelkiego uczenia i uczenia się i ma przełożenie na 

sytuacje uniwersalne, pozamuzyczne. W tym wyraża się uniwersalny charakter programu 

ECEKON, który tym samym wykracza daleko poza okoliczności muzyczne (są one 

pretekstem i stymulatorem ogólnego rozwoju) - umożliwia to realizację zadań 

uspołecznienia.  

Wyposażenie ECEKON i Orkiestry w instrumenty profesjonalne (wibrafon, ksylofon, 

dzwonki koncertowe), instrumenty znacznie wyższej jakości niż instrumenty edukacyjne 

(orffowskie) w sposób wyraźny zwiększyły motywacje i identyfikację z prowadzoną 

działalnością. Wykonywana muzyka nabrała jakości brzmieniowej, co ma znaczenie dla 

kształtowania wizerunku artystycznego i za tym, wizerunku społecznego. 

Osiągnięciom muzycznym towarzyszą znaczne zmiany w zachowaniu, rozwój kultury 

osobistej i jakości kontaktów towarzyskich, aktywności społecznej. W tym, zachowań 

w miejscach publicznych i w sytuacji prezentacji publicznej własnych umiejętności.  

Znacznym osiągnięciem jest też wypracowanie jakości artystycznej występów solistów 

i zespołów kameralnych, które wnoszą nową wartość do współczesnej kultury - w sposób 

praktyczny realizują postanowienia Artykułu 30 Konwencji Praw Osób 
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Niepełnosprawnych stanowiącego o udziale w kulturze. Dzięki sfinansowaniu tego 

programu przez PFRON, ECEKON i OVA realizowały to postanowienie w praktyce.  

Prowadzonej działalności towarzyszyła promocja w mediach, zwłaszcza w Internecie. Na 

bieżąco prowadzone prace związane z utrzymanie pomieszczeń sprzętu w dobrym stanie. 

Zakupiono nowy instrument – wibrafon. 

Program wymaga kontynuacji w warunkach stabilizacji finansowej zabezpieczającej 

zarówno zgromadzony majątek rzeczowy ale także wyszkoloną w ramach realizacji 

programu kadrę. Nad realizacją programu pracuje od 8 do 11 osób, działalność wspierana 

jest przez grupę wolontariuszy,  około 15 osób.  

Jedną z najcenniejszych wartości jest know-how tej działalności, na które składa się 

wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań uspołecznienia przez aktywizację kulturalną 

i osiągnięte wyniki.   

Przygotowano projekt rozwoju placówki w postaci dokumentów analizujących stan 

prawny: Konwencja ONZ, powiatowy program rozwoju społecznego z uwzględnieniem 

problematyki osób niepełnosprawnych, oraz opisano osiągnięcia społeczne i artystyczne. 

Na tej podstawie sformułowano projekt powołania przy współpracy Miasta Gdańska 

placówki ECEKON i OVA jako stałej placówki kultury dedykowanej dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

 

EUROPEAN VOLUNATRY SERVICE 

 

European Voluntary Service, Wolontariat Europejski to pierwsza Akcja Programu 

„Erasmus Plus”. W ramach tej akcji dofinansowane są projekty opracowane dla 

pełnoletnich młodych ludzi przez organizacje i instytucje z krajów uczestniczących 

w Programie Młodzież w Działaniu. W ramach akcji polscy wolontariusze wyjeżdżają do 

innych krajów europejskich, a wolontariusze z Europy przyjeżdżają do organizacji 

polskich, by przez kilka miesięcy pracować społecznie w polskich organizacjach 

i instytucjach. 

Od stycznia do grudnia  2015 roku w stowarzyszeniu pracowało 13 wolontariuszy 

z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niemiec, Ukrainy, Turcji, Kosowa i Łotwy.  

Nasi wolontariusze pracują w placówkach: OREW, WTZ, ŚDS, Zespół Mieszkań 

Wspomaganych, Orkiestra Vita Activa, ECEKON, Remont Pomp, Teatr Razem, 

wykonują pracę biurową związaną z projektem. Uczestniczą także w programie „Starszy 

Brat Starsza Siostra”. Wolontariusze są u nas goszczeni z miesięczną przerwą wakacyjną 

i zawsze od września zaczyna się kolejna edycja. W roku 2015 zaczęliśmy gościć 

wolontariuszy po raz dziesiąty.  

W roku 2015 wysłaliśmy także 6 wolontariuszy na projekty zagraniczne. W tej grupie 

znalazły się też 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie, które brały udział w projekcie 

krótkoterminowym. 
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GRUNDTVIG „LIFE LONG LEARNING PROGRAMME” 

 

Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany 

jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich 

słuchaczy i pracowników. 

W roku 2015 PSOUU realizowała 2 projekty dofinansowane prze Polską Narodową 

Agencję i jeden projekt dofinansowany z Brukseli.  

Projekt, który był realizowany w 2015 nosi nazwę „Exprovising”. Założeniem projektu 

jest wymiana doświadczeń w zakresie muzyki i warsztatów muzycznych dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczą w nim organizacje z Niemiec (IB) oraz 

Szkocji (Trash Music). W ramach projektu odbyło się jedno spotkanie w Niemczech, 

w którym uczestniczyło 4 niepełnosprawnych i 2 pracowników. Spotkanie polegało na 

warsztatach muzycznych podczas których wymieniliśmy się doświadczeniami w ramach 

art. terapii. Ostatnim spotkaniem były warsztaty muzyczne przeprowadzone podczas 

„Świata Mało Znanego” wraz z naszymi zagranicznymi gośćmi.  

Kolejnym projektem dofinansowanym przez Grundvig jest „ELLA” European Life 

Learning Accademy. PSOUU uczestniczy w dwóch działaniach tego projektu. Pierwszym 

był „New Leadres” czyli nauka osób niepełnosprawnych intelektualnie tego jak 

współprowadzić warsztaty artystyczne (muzyczne, teatralne, plastyczne). Na początku 

przy wsparciu terapeuty a na koniec projektu samodzielnie. Za to działanie 

odpowiedzialni byli partnerzy ze Szwecji (Medis 5) oraz PSOUU. 

W ramach projektu odbyły warsztaty prowadzone przez naszego Szwedzkiego partnera 

w Sztokholmie oraz warsztaty które odbyły się w Gdańsku dla naszych szwedzkich 

partnerów w listopadzie. Odwrócenie ról gdzie to osoba niepełnosprawna była liderem 

a opiekun ewentualnie asystentem działa bardzo wzmacniająco i zwiększa motywację do 

rozwoju. Bardzo chcielibyśmy kontynuować tego typu działania dlatego też już 

napisaliśmy kolejny projekt wraz z naszym partnerem z Szwecji i nowo poznanym 

partnerem z Finlandii.  

Kolejnym działaniem był projekt „Art  Of Recykling”, czyli prowadzenie warsztatów dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, których motywem przewodnim jest recykling. 

Uczestniczą w nim organizacje z Grecji, Szwecji i PSOUU. W ramach tego projektu 

uczestnicy z Grecji i Szwecji przyjechali do Stowarzyszania w ramach Festiwalu „Świat 

Mało Znany” gdzie pracownice WTZ prowadziły warsztaty z recyklingu. Wcześniej nasi 

uczestnicy brali udział  w podobnych warsztatach w Grecji i Szwecji. Nasze 

stowarzyszenie jest także odpowiedzialne za promocję całego projektu ELLA. 

W ramach projektu odbyła się konferencja w Wiedniu. Brali w nim udział Magdalena 

Skiba, Jarek Marciszewski oraz Sebastian Włodarek, który był odpowiedzialny za 

przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla międzynarodowych gości.  

 

REMONT POMP 

 

Remont Pomp - zespół grający muzykę etniczną, awangardową i improwizowaną, który 

powstał w 2004 roku przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gdańsku. W skład grupy prowadzonej przez Jarka Marciszewskiego 
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i Tomka Antonowicza wchodzą członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze 

europejskiego programu EVS. Inspiracją zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na 

bogactwo muzyki afrykańskiej. Remont Pomp odkrywa także przestrzenie muzyki 

eksperymentalnej grając na przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką. Jako 

przykład mogą służyć utwory wykonywane na stole, szklankach, dzbanach czy też 

beczkach. W 2012 roku zespół wydał płytę pt: „Złota Platyna” nagraną wraz z Mikołajem 

Trzaską i Mikiem Majkowskim.  

Zespół współpracował także z muzykami takimi jak: Paweł Szamburski, Wacław Zimpel, 

Michał Górczyński, Ray Dickaty, Artur Majewski, Paweł Romańczuk (Małe Instrumenty) 

czy Wojtek Mazolweski. W 2015 roku zagrał koncert z Kwartetem Ircha Clarinet Quartet 

na Festiwalu Unsound w Krakowie. Wygrał także ogólnopolski przegląd twórczości osób 

niepełnosprawnych w Miastku. Zagrał koncerty w wielu miastach w Polsce jak 

i zagranicą, w Izraelu, Niemczech, Słowacji, Irlandii i Szkocji (strona na Facebooku: 

facebook.com/remont pomp). 

Wydarzenia z udziałem Remontu Pomp w 2015 roku  

14.02 – koncert w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób ze Stwardnieniem Rozsianym  

11-18.04 – warsztaty muzyczne w ramach projektu „eXproviSing” z udziałem grup 

z Niemiec i Szkocji  

13.04 -  koncert w Centrum Kultury w Rüdersdorf w Niemczech 

20.04 –koncert Remontu Pomp na Maglu Teatralnym w Gdyni  

9 – 15.05 – wyjazd na warsztaty muzyczne oraz koncert w Izraelu 

13.05 – Koncert Remontu Pomp i Mikołaja Trzaski na otwarcie Centrum "Beit Rachel 

Straus" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną   

21.05 – Festiwal Akcept - Premiera spektaklu „Jak Gyom został starszym Panem” według 

tekstu Leszka Kołakowskiego - Remont Pomp , Teatrazem  

13.06 – Festiwal Lato Ludzi - spektakl „Jak Gyom został starszym Panem”, Remont 

Pomp , Teatrazem, Teatr Leśny 

22 – 28.06 – Warsztaty muzyczne w ramach projektu „eXproviSing” z udziałem grup 

z Niemiec i Szkocji , Gdańsk 

23.06  – Festiwal „Świat Mało Znany” - spektakl „Jak Gyom został starszym Panem”, 

Remont Pomp , Teatrazem, Klub Żak  

26.06 – Koncert projektu „eXproviSing” z udziałem grup z Niemiec i Szkocji , Teatr 

Leśny 

26.06 - Koncert Remont Pomp Ircha Clarinet Quartet Trzaska, Szamburski, Górczyński, 

Zimpel , Teatr Leśny 

28.06 – Parada, koncert z okazji zakończenie Festiwalu „Świat Mało Znany” i projektu 

„eXproviSing” 

11.07 – Festiwal FETA, spektakl „Jak Gyom został starszym Panem”, Remont Pomp, 

Teatr Razem , Centrum Hevelianum  

20.11 - spektakl „Jak Gyom został starszym Panem”, Remont Pomp , Teatrazem , Elbląg  

26.11 – Koncert Remontu Pomp  na Przeglądzie Form Teatralnych „Im Plus” w Teatrze 

na Plaży  

03.12 – koncert w szkole Podstawowej na Jasieniu  

04.12 –koncert na konferencji organizacji pozarządowych z Gdyni  w Sobieszowie 
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10.12 – koncert na spotkaniu organizacji pozarządowych miasta Sopotu  
 

Program „Starszy Brat – Starsza Siostra” 

 

Program „Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowany jest w kole gdańskim  PSOUU od 

12 lat. W ramach projektu wolontariusze regularnie (raz w tygodniu) spotykają się ze 

swoimi podopiecznymi. Odbywały się także integracyjne spotkania dla wszystkich 

uczestników projektu. Przez cały rok funkcjonowała grupa teatralna - integracyjny Teatr 

„Razem”, który tworzą między innymi wolontariusze i podopieczni programu SB-SS. 

Od stycznia do czerwca wolontariusze kontynuowali cotygodniowe regularne spotkania 

w swoich związkach. Było to kilka par wolontariuszy kontynuujących pracę 

z poprzednich edycji oraz wolontariusze EVS. 

Po wakacjach rozpoczęła się kolejna edycja programu. Z końcem października, 

a początkiem listopada (koniec okresu wakacyjnego studentów) rozpoczęliśmy 

poszukiwania młodzieży chętnej do wzięcia udziału w programie, prowadząc spotkania 

rekrutacyjne na Uniwersytecie Gdańskim, w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych, 

V LO i XX LO. Przybyli też nowi wolontariusze EVS (European Voluntary Service) 

z Austrii, Hiszpanii, Francji, Ukrainy oraz Turcji których wprowadzono do udziału 

w Programie „SB-SS”, dobierając im podopiecznych. 

W październiku zorganizowano spotkanie organizacyjne dla zainteresowanej młodzieży, 

następnie koordynator spotykał się indywidualnie z chętnymi, którzy rozpoczęli okres 

próbny polegający na kilku wizytach w placówkach PSOUU: Warsztatach Terapii 

Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Rozpoczęto tworzenie związków 

wolontariuszy z podopiecznymi. 

Ostatecznie w roku 2015 w programie było 42 wolontariuszy, w tym 7 wolontariuszy 

EVS. Podopieczni zakwalifikowani do programu wywodzą się głównie z placówek 

PSOUU oraz szkół specjalnych Gdańska, wielu uczestniczyło już w poprzednich edycjach 

programu. 

 

Spotkanie z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

„Świat Mało Znany” 

 

 „Świat Mało Znany” jest organizowany cyklicznie od 21 lat. Jest to impreza artystyczna 

adresowana do twórców i artystów z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Europy 

oraz do szerokiego grona odbiorców społeczności lokalnej. Działania realizowane 

w projekcie służą promowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej 

intelektualnie, pokazanie jej poprzez pryzmat jej zdolności i talentów.   

Świat Mało Znany jest imprezą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze 

środowiskiem - wspólne warsztaty, koncerty, działania plenerowe realizowane z udziałem 

osób pełnosprawnych w otwartej przestrzeni, nie jest jedynie wspólnym występem na 

scenie. Kilkudniowa praca warsztatowa sprzyja integracji, wspólnemu zrozumieniu 

i poznaniu prawdziwego świata osób niepełnosprawnych. To niepowtarzalna okazja do 

współdziałania ze środowiskiem, z którym na co dzień większość z nas nie ma kontaktu. 

Organizując festiwal współpracujemy zarówno z instytucjami publicznymi tj. Europejskie 
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Centrum Solidarności, Klub WINDA, Klub Żak. Organizatorem wszystkich wydarzeń jest 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. 

Podczas XII edycji festiwalu zaplanowaliśmy 6 warsztatów skierowanych do osób 

z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski i Europy. Były to warsztaty: teatralne, 

taneczne prowadzone, muralu, fotograficzne, muzyczne oraz recyklingu.  

 

W ramach festiwalu odbyły się także: przegląd teatralny grupy Im Plus w klubie Żak, 

koncerty w Teatrze Leśnym oraz wernisaż i koncert w Europejskim Centrum 

Solidarności. Na zakończenie parada na ulicy Długiej na Starym Mieście. 

 

23-27.06 - Warsztaty teatralne, malarskie murale, taneczne, muzyczne, fotograficzne, 

recykling 

23.06 - Klub Żak - Przegląd Teatralny grupy Im Plus, Teatr Mimoto, Teatr Ubogi Relacji, 

Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, Teatr Kasablanka, Teatr Razem Remont Pomp,  

26.06 -Teatr Leśny- Celem koncertów będzie prezentacja muzyki rockowej, folkowej, 

awangardowej i poszukującej w której podziały i ograniczenia nie maja większego 

znaczenia. 

Koncert kończący międzynarodowe warsztaty „eXproviSing” z uczestnictwem grup ze 

Szkocji, Niemiec i Polski, Koncert zespołu Na Górze, Remont Pomp i Ircha Clarinet 

Quartet Trzaska, Szamburski, Zimpel, Górczyński Alte Zachen.    

 

27.06 -Europejskie Centrum Solidarności - Wystawa z okazji 20 lecia Galerii 

„Świętojańskiej”, prezentacja najlepszych prac artystów współpracujących z galerią, 

Koncert Inaugurujący 20 lecie Orkiestry Vita Activa pod dyrekcją Mirosławy Lipińskiej. 

Specjalny koncert podsumowujący dotychczasową działalność.  

28.06 -  Złota Brama, ul. Długa, Parada – happening, przemarsz uczestników warsztatów 

w artystycznym korowodzie, przy muzyce bębnów ulicą Długą w kierunku Długiego 

Targu, zakończony happeningiem przygotowanym przez uczestników warsztatów 

i profesjonalnych artystów. 

 

„Poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez kompleksową 

rehabilitację – projekt wzorcowy organizacji pozarządowej w sektorze ochrony 

zdrowia” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

 

Projekt realizowany w okresie: 1 VIII 2014 – 31 VII 2016 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych i poprawa ich 

jakości w  województwie  pomorskim. Działania projektu ukierunkowane są na 

zwiększenie możliwości w zakresie kompleksowej  terapii osób przewlekle chorych 

i niesamodzielnych, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług poradniczych 

w doborze sprzętu i systemu opieki nad pacjentem w domu, zwiększenie skali świadczeń 

w domu pacjenta (w szczególności z terenów wiejskich) oraz zapewnienie pacjentom 

większego wsparcia ze strony otoczenia i propagowanie postaw pro integracyjnych. 

Działania projektu skierowane są do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych 
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i niesamodzielnych, które ze względu na niski poziom funkcjonowania wymagają 

wieloprofilowej, specjalistycznej rehabilitacji w zakresie polepszenia jakości życia, 

zwiększenia poziomu funkcjonowania, poprawy stany zdrowia. Działania realizowane 

w ramach projektu: 

 

Działania inwestycyjne realizowane w ramach projektu obejmują:  

• kompleksowa przebudowa II piętra budynku przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku 

•  powstanie nowych pracowni rehabilitacyjnych, sal terapeutycznych do 

europejskich    

 standardów (m.in..: sala do hydroterapii, terapii integracji sensorycznej, ciemnia do 

terapii wzroku dostosowanych, sale do fizjoterapii oraz gabinety terapeutyczne: do 

terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej itp..) zakup i montaż sprzętu  

i urządzeń do fizykoterapii, kinezyterapii, urządzeń na potrzeby mobilnych usług 

rehabilitacyjnych 

• zakup nowoczesnej aparatury do komunikacji niewerbalnej, fizykoterapii, 

kinezyterapii, 

Działania nie inwestycyjne realizowane w ramach projektu obejmują:  

• upowszechnienie modelu efektywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 

chorych przewlekle i niesamodzielnych, zgodnie z założeniami Polskiej Szkoły 

Rehabilitacji poprzez uruchomienie programów indywidualnej, wieloprofilowej 

rehabilitacji grupy osób niesamodzielnych objętych projektem 

• podniesienie sprawności osób objętych opieką domową poprzez zwiększenie ilości 

usług terapeutycznych i wsparcia psychologicznego świadczonego w terenie – 

w domu pacjenta 

• wypożyczanie wysokiej jakości specjalistycznych urządzeń do rehabilitacji  

i świadczenia w domu pacjenta poradnictwa w zakresie indywidualnego doboru 

właściwych pomocy w codziennym usprawnianiu i usamodzielnianiu osób chorych 

• wdrożenie systemu szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 

oraz pracowników i wolontariuszy innych placówek, zajmujących się wsparciem 

osób niesamodzielnych z upośledzeniem umysłowym – szkoleń z zakresu 

skutecznych technik rehabilitacji domowej, sposobów pielęgnacji wraz z edukacją 

na temat sposobów wsparcia psychologicznego dla opiekunów 

• akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do rodzin osób niepełnosprawnych, 

mająca na celu uświadomienie rodzicom i ich podopiecznym, iż oferowany 

innowacyjny model zintegrowanego wsparcia jest bardziej efektywny niż 

dotychczasowa organizacja świadczeń medycznych 

• akcja informacyjno-promocyjna służąca propagowaniu postaw pro integracyjnych  

w otoczeniu osób chorych i niepełnosprawnych 

• dystrybucja materiałów dydaktycznych (opracowania i dystrybucja publikacji)  

na temat roli wieloprofilowej rehabilitacji zgodnie z modelem opartym na 

założeniach Polskiej Szkoły Rehabilitacji w podnoszeniu sprawności osób 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

W 2015 roku z oferty projektu skorzystało 214 osób w tym: 170 pacjentów 

korzystających z usług medycznych świadczonych zarówno w placówce, jak 
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i w środowisku domowym pacjenta (ergoterapia, terapia logopedyczna, terapia 

pedagogiczna, terapia psychologiczna, fizjoterapia, specjalistyczne poradnictwo 

w zakresie rehabilitacji, dietetyki, genetyki, opieki paliatywnej, pracy socjalnej,  wsparcia 

w środowisku w postaci spotkań z wolontariuszami).oraz 44 osoby korzystające z usługi  

„wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.W okresie maj – grudzień 2015 roku 

zrealizowano cykl szkoleń dla rodziców oraz opiekunów pracujących z osobami 

niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi z zakresu: Bezpiecznych technik przenoszenia 

i asekuracji”, w których wzięło udział 40 osób. W ramach projektu zrealizowano 

inwestycję w postaci kompleksowej przebudowy II piętra budynku oraz wyposażono 

sale terapeutyczne/rehabilitacyjne oraz gabinety w specjalistyczny sprzęt do terapii 

i diagnozy(94 sztuki).  oraz niezbędne wyposażenie (94 sztuki).  

Całkowity koszt projektu wynosi:  4 950 732,00 zł, w tym: dofinansowanie MF EOG 

i NMF 2009-2014 : 3 960 586,00 zł, wkład finansowy PSOUU :  496 146,00 zł, wkład 

osobowy PSOUU :  494 000,00 zł. 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY JEDNORAZOWE: 

 

1. „Zainwestuj w siebie – warsztaty dla kobiet w ramach Koła Gospodyń 

Miejskich” 

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty z decoupage, sutasz, filcowania oraz 

szydełkowania. Dzięki spotkaniom uczestniczki rozwinęły swoje manualne zdolności, 

a także miały okazję nauczenia się nowych metod, poznały bardziej skomplikowane 

ściegi. Na zakończenie odbyła się wystawa wszystkich produktów wykonanych podczas 

zajęć. 

Warsztaty były przeprowadzone w głównej siedzibie PSOUU przy ul. Jagiellońskiej 11 

w Gdańsku. Koordynator zadania to wieloletni pracownik Stowarzyszenia, animator 

działań kulturalnych w środowisku lokalnym zaś osobami prowadzącymi warsztaty byli 

instruktorzy posiadający wiedzę w zakresie poszczególnych technik. 

 

2. „III Gdański Piknik Ekologiczny” 

Projekt polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów o tematyce ekologicznej 

i recyklingowej połączonych ze zbiórką surowców wtórnych przez osoby 

niepełnosprawne intelektualnie i ich terapeutów z Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Impreza odbyła się w dniu 19.09.2015 r.                                                                                                                              

Celem zadania było promowanie wśród Gdańszczan zachowań przyjaznych środowisku 

jak i aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań przeciwdziałających niszczeniu 

środowiska. Udział i zaangażowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie jest 

konsekwencją prowadzonej terapii polegającej na „wprowadzaniu” tych osób w otwarte 

środowisko i angażowaniu ich w działania na rzecz lokalnej społeczności. 

 

3. „Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych”     
Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych jest reprezentacją środowiska gdańskich 

organizacji pozarządowych. GROP składa się z 16 przedstawicieli NGO działających na 



30 

 

rzecz mieszkańców Gdańska. Praca w GROP ma charakter społeczny i wykonywana jest 

poza ich służbowymi obowiązkami stąd szeroki zakres podejmowanych działań 

spowodował potrzebę zorganizowania sekretariatu, którego celem jest obsługa Rady. 

W ramach projektu zapewnialiśmy miejsce spotkań członkom Rady i ich gościom, 

prowadziliśmy Sekretariat, gromadziliśmy dokumentację i korespondencję GROP. 

Głównym zadaniem Sekretarza było powiadamianie o spotkaniach Rady, prowadzenie 

mailowej korespondencji jak i protokołowanie spotkań Członków. 

 

4. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania” 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną obejmuje mieszkańców Zespołu Mieszkań Wspomaganych „Nasz Dom” 

prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie. Opieka odbywa się w dni powszednie, 

świąteczne i wolne od pracy, zgodnie z zaleceniem. Usługi świadczone są przez 

wykwalifikowaną kadrę. Asystenci realizują zadanie na podstawie indywidualnie 

zaprogramowanego działania wspierającego, którego zakres, dobór metod oraz narzędzia 

określane są we współpracy z psychologiem. Psycholog wspiera mieszkańców 

i asystentów w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, 

integracji środowiska oraz udziela pomocy psychologicznej rodzicom i opiekunom 

beneficjentów. 

Każdy mieszkaniec dysponuje prawem do lokalu – umowa najmu z TBS Konkret Sp. 

z o.o., samodzielnie ponosi koszty utrzymania mieszkania i mediów. Większość 

mieszkańców korzysta z dziennej aktywności w placówkach: WTZ, ŚDS oraz BIZON. 

Dzięki szerokiemu wsparciu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie mieszkać 

pozostając w otwartym środowisku, nie trafiając do domów pomocy społecznej. Część 

mieszkańców, w wyniku wzrostu samodzielności, znalazła dorywcze lub stałe 

zatrudnienie. 

 

5. „Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną” 

Zadanie dotyczy zapewnienia specjalistycznego wsparcia mającego na celu zwiększenie 

samodzielności w codziennym funkcjonowaniu 2 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w mieszkaniu chronionym. Działania ukierunkowane są na podnoszenie 

stopnia samodzielności i niezależności podopiecznych. 

 

6. „Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

Zadanie dotyczy zapewnienia środowiskowego wsparcia osobom niepełnosprawnym 

intelektualnie, realizowanego w formie dziennej aktywności, poradnictwa i terapii 

pedagogicznej, ukierunkowanego na zwiększenie szans na prowadzenie przez te osoby 

aktywnego i dającego zadowolenie życia w społeczności lokalnej oraz pomoc ich 

rodzinom. Utrzymanie naszych klientów w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, 

budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, poczucia bezpieczeństwa 

to podstawowe zadania. 
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Działania obejmowały trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności 

interpersonalnych, spędzania czasu wolnego, terapię zajęciową, edukację ustawiczną, 

propagowanie ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitację społeczną, terapię ruchową 

jak i organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych. Podejmowane działania realizowane 

były w formie zajęć tematycznych m.in. w pracowni kulinarnej, plastyczno-technicznej 

i dobrego wyglądu. 

 

7. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania” 

Zadanie koordynowane przez specjalistę ds. pracy socjalnej, zaś realizowane w formie 

indywidualnego wsparcia świadczonego osobom niepełnosprawnym w miejscu ich 

zamieszkania. Działania ukierunkowane na podnoszenie stopnia samodzielności 

i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adresaci zadania uzyskują 

decyzję administracyjną zawierającą informację o ilości „przydzielonych” godzin 

specjalistycznego wsparcia na postawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 

przez pracownika socjalnego MOPR. 

 

8. „Z Szekspirem nam po drodze” 

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałe na terenie 

Gdańska, w wieku ponad 20 lat. Celem nadrzędnym projektu było przygotowanie 15 osób 

niepełnosprawnych do roli wolontariuszy wspierających obsługę widzów w teatrze 

Szekspirowskim. Wolontariusze zostali odpowiednio przygotowani poprzez grupowe 

szkolenia teoretyczne oraz praktyczne szkolenia w miejscu pracy. Przez cały czas 

wykonywania zadań wolontariusze mogli liczyć na wsparcie mentorów służących pomocą 

w trudnych sytuacjach. 

 

9. „Dzień Radosnego Sąsiedztwa” 

Festyn został zorganizowany dla mieszkańców dzielnicy Przymorze w dniu 23.05.2015r. 

Impreza rozpoczęła się biegiem na orientację przez Park Reagana. Konkurencje dla 

trzyosobowych drużyn, składających się z rodziców i ich dzieci miały charakter 

rekreacyjno-sportowy. Osoby nie biorące udziału w biegu mogły zapoznać się 

z działalnością członków Partnerstwa Przymorze i wziąć udział w warsztatach z robienia 

pacynek, linorytu bądź haftowania. Seniorzy mogli skorzystać z punktu medycznego. Na 

zakończenie rozpalono ognisko przy którym mieszkańcy mogli wspólnie w miłej 

atmosferze spędzić czas. 

Celem imprezy było stworzenie możliwości spotkania się podczas wspólnej zabawy 

i spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Kilkugodzinna impreza połączona 

z licznymi atrakcjami przyczyniła się do poszerzania potencjału dzielnicy, jako miejsca 

przyjaznego do tworzenia nowych inicjatyw lokalnych, pełniejszej integracji 

mieszkańców i osób korzystających z działań realizowanych na terenie Przymorza. 

 

10.  „Aktywne Przymorze – od juniora do seniora” 

Głównym celem projektu było zaangażowanie możliwie jak największej liczby 

mieszkańców w działania dzielnicowe. Realizacja prelekcji miała zachęcić do 
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poszukiwania swoich korzeni- seniorów do opowiedzenia historii, młodych do podjęcia 

próby zarchiwizowania ich. Kolejnymi zrealizowanymi zadaniami w ramach projektu 

były: pikniki na trawie, tydzień gier międzypokoleniowych oraz nocny spacer zadaniowy. 

Działania były realizowane w przestrzeniach na terenie Przymorza: w budynku PSOUU 

przy ul. Jagiellońskiej 11, w budynku Gimnazjum nr 19 przy ul. Jagiellońskiej 5, na 

terenie Aktiv Parku Przymorze, w budynku Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. 

Jagiellońskiej 14. 

 

11.  „Starszy Brat – Starsza Siostra” 

Projekt realizowany jest od XII’2002r. przez wolontariuszy których intencją jest 

stworzenie stałego wsparcia i zwiększenie poczucia integracji ze społecznością u 

młodzieży i dzieci upośledzonych umysłowo. Projekt polega na pracy w parach na 

zasadzie wolontariusz - osoba niepełnosprawna intelektualnie.  

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie wolontariuszy do wspierania osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w ich lokalnym środowisku poprzez „bycie starszym 

bratem lub siostrą”. Ponadto projekt dodatkowo realizuje cele w stosunku do 

beneficjentów pośrednich jakimi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich 

rodziny. 

 

12.  „Działalność koncertowa i teatralna Zespołu Remont Pomp i Teatru Razem” 

Realizacja zadania opierała się na organizacji wydarzeń artystycznych, m.in. spektakli 

i warsztatów wraz z Teatrem Razem na Festiwalu „Akcept”, spektaklu Teatru Razem, 

Remont Pomp na Festiwalu „Świat Mało Znany”, koncertu Remont Pomp Mikołaj 

Trzaska Ircha Clarinet Quartet, koncertu i spektakli na imprezie „Lato Ludzi”, 

uczestnictwa w Festiwalu Teatrów Ulicznych „Feta”, koncertu na przeglądzie Form 

Teatralnych „Im Plus” w Teatrze na Plaży, koncertu w Łaźni w Nowym Porcie oraz 

koncertów w szkołach i ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. 

Adresatami projektu byli mieszkańcy Gdańska, w tym osoby niepełnosprawne biorące 

udział w koncertach zespołu Remont Pomp. Misją działalności Zespołu jest uznanie 

działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, jako wartościowej sztuki, ukazanie 

odbiorcom możliwości i talentu wykonawców, przełamywanie barier, poszanowanie praw 

i godności osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

13.  „Przymorski Ogród Sensoryczny” 

W 2015 roku powstał pierwszy w Gdańsku ogród sensoryczny (tzw. ogród zmysłów), 

zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 11. Obejmuje on następujące strefy stymulujące: 

zdrowia (ruchową), dźwięku oraz zapachowo – dotykową. Każda strefa wyposażona jest 

w specjalne urządzenia stymulujące, różnobarwną roślinność o różnorodnej fakturze oraz 

zapachu. Stworzone zostało stanowisko pracy z roślinami dla osoby poruszającej się na 

wózku inwalidzkim. W strefie dźwięku wędrując wytyczoną ścieżką można wsłuchać się 

w dźwięki wydawane przez różnorodne przedmioty wykonane z materiałów 

uintensywniających tworzące się dźwięki. Wszystkie strefy połączone są betonową 

ścieżką. 
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Z ogrodu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gdańska ponieważ przystosowany jest do 

wszystkich grup wiekowych oraz dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.  

 

14.  „Skwerek na spacerek” 

Zieleniec powstał na terenie działki przy ulicy Jagiellońskiej 11. Zlokalizowany jest 

bezpośrednio przy ulicy, przed budynkiem Stowarzyszenia. Znajduje się na nim altana 

wypoczynkowa ze stołami i ławami oraz ławki przy utwardzonej ścieżce gdzie każdy 

może odpocząć i zrelaksować się. 

 

15.  Utworzenie małego placu zabaw na Terenie Miasta Gdańska- „W zdrowym 

ciele – zdrowy duch” 

Powstała w 2015 roku przy ulicy Jagiellońskiej 11 siłownia zewnętrzna jest dopełnieniem 

całego kompleksu sąsiedzkiego dla mieszkańców dzielnicy Przymorze Wielkie, a także 

miejscem wykorzystywanym do rehabilitacji i rekreacji osób z niepełnosprawnością, 

które uczęszczają  na zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia. 14 urządzeń wykonanych jest w 

oparciu o najnowsze normy bezpieczeństwa placów zabaw i przeznaczonych dla starszych 

dzieci, dorosłych, seniorów, a także wyżej wymienionych osób z niepełnosprawnością. 

 

16.  Serwis „Asy” 

Zadanie dotyczyło zorganizowania sieci zindywidualizowanego wsparcia osób 

z niepełnosprawnością intelektualną realizowanego przez asystentów osobistych, które 

przyczynia się do zwiększenia aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną w 

życiu otwartej społeczności i do budowania poprawnych relacji z otoczeniem. Wsparcie 

w poszczególnych formach dostosowane zostało do rzeczywistych potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było na terenie województwa pomorskiego, 

a w jego ramach zorganizowano usługę krótkoterminową opieki zastępczej w domu 

rodzinnym i w lokalach Stowarzyszenia, usługę pomocy weekendowej, pomoc na godziny 

oraz spotkania integracyjno – motywujące, a także poradnictwo prawne dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

17.  Działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa i zespołów kameralnych 

Zadanie dotyczyło zorganizowania 10 publicznych koncertów muzycznych skierowanych 

do mieszkańców Gdańska, organizowanych w siedzibie Orkiestry oraz w przestrzeni 

publicznej Miasta Gdańska. 

Skutkiem realizacji projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej w Gdańsku o wysokiej 

jakości. Główną grupą adresatów są mieszkańcy Gdańska, członkowie Orkiestry oraz 

krąg osób związanych z OVA dotychczasową działalnością kulturalną w Gdańsku: 

animacyjną, artystyczną, wolontaryjną, sponsorską, partnerską. 

 

18.  Spotkanie z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

„Świat Mało Znany” oraz „Tworzymy Kulturę” 

Impreza realizowana jest cyklicznie od 21 lat, adresowana do twórców i artystów 

z niepełnosprawnością intelektualną z Polski oraz do szerokiego grona odbiorców 
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społeczności lokalnej. Wydarzenie umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze 

środowiskiem poprzez wspólne warsztaty, koncerty, działania plenerowe. 

Warsztaty artystyczne odbywały się na terenie Villi Pascal położonej niedaleko 

brzeźnieńskiej plaży oraz w pomieszczeniach Stowarzyszenia. Koncerty odbywały się 

w Teatrze Leśnym, w Europejskim Centrum Solidarności, zaś przegląd teatralny 

w Teatrze Szekspirowskim (projekt „Tworzymy Kulturę” dofinansowany z Urzędu 

Miasta). Ponadto na koniec festiwalu odbyła się parada ulicą Długą w kierunku Długiego 

Targu na Starym Mieście w Gdańsku. 

 

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM I INNYMI ORGANIZACJAMI 

 

Miniony rok, to rok w którym nadal budowaliśmy konsekwentnie naszą pozycję, jako 

jednej z największych i najprężniej działających organizacji w regionie, angażując się 

poprzez naszych przedstawicieli we współpracę z władzami lokalnymi różnych szczebli 

w sferze polityki społecznej, edukacji i ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej 

i społecznej.   

 

Podmioty  współpracy:  

Urząd Miasta i jednostki budżetowe : praca Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU 

w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, w Gdańskiej Radzie Organizacji 

Pozarządowych,  w  Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, w radzie 

programowej  Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Praca 

Sekretarza Koła w Gdańskiej Radzie Oświatowej. Praca Skarbnika w Komisji 

Mieszkaniowej MOPR. 

 

Miejskie Instytucje Kultury (Pałac Młodzieży, GAK). 

Wojewódzki Urząd Pracy m.in. poprzez udział  pracownika  Koła (BIZON) w pracach 

Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 

 

Organizacje pozarządowe: lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe, udział 

przewodniczącej Koła PSOUU w pracach  Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

oraz członka PSOUU w Stowarzyszeniu na Rzecz Różnorodności i Zrozumienia 

„Caravana 2000”  - funkcja Wiceprzewodniczącego. 

 

Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych  SUKURS : członek zrzeszenia. 

 

Partnerstwo Przymorze - idea inicjatywy obywatelskiej „Partnerstwo Przymorze” 

zakłada integrację zarówno najmłodszej generacji, jak i przymorskich seniorów. Celem 

Partnerstwa jest łączenie pokoleń, animowanie działań w taki sposób, by były one 

atrakcyjne zarówno dla nastolatków, jak i ich rodziców i dziadków. W ramach 

Partnerstwa realizowanych jest szereg działań m.in. festyny, warsztaty artystyczne, pomoc 

wolontariacka, grupy samopomocowe. 
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Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Fundacja na Rzecz 

Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach, Dominik Dobrowolski – Podróżnik 

i Ekolog, Nadleśnictwo Kolbudy, Fundacja „Nasza Ziemia”, Klub Gaja : współpraca 

Warsztatu Terapii Zajęciowej z organizacjami ekologicznymi w ramach organizacji 

wydarzeń o charakterze ekologicznym dla mieszkańców Gdańska w celu promowania 

zachowań przyjaznych środowisku oraz recyklingowi jako szansy na rozsądne 

gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi oraz promocji selektywnej 

zbiórki surowców wtórnych i ich powtórnego wykorzystania. 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

Celem  we współpracy międzynarodowej w roku 2015 była wymiana doświadczeń 

z partnerami zagranicznymi w zakresie:  

•  udziału wolontariatu w pracy organizacji, zarządzania projektami, podnoszenia jakości 

świadczonych usług 

•  współpracy z władzami, rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych, 

egzekwowania praw osób  niepełnosprawnych i włączenia ich w życie społeczne 

•  realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w formie programów wymiany młodzieży niepełnosprawnej, wspólnych przedsięwzięć 

kulturalnych i edukacyjnych 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH KONTROLI 

 

1. 13.01.2015r. – kontrola sanitarna przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Gdańsku                               

2. 22.09.2015r. – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku dotycząca 

realizacji umów 

3. 06.10.2015r.  – kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

dotycząca realizacji projektu 278/07/13 finansowanego ze środków MF EOG i NMF 

2009-2014 

4. 16.11.2015r.- 27.11.2015r. -  kontrola przeprowadzona przez MOPR w Gdańsku 

dotycząca realizacji umowy nr 2/WTZ/04. 

 

INFORMACJA FINANSOWA 

Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość komputerową korzystając z oprogramowania 

REWIZOR oraz programu kadrowego BOSS PRESTIGE. Co miesiąc składaliśmy  VAT-

7 dotyczący podatku VAT ponieważ  jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Raz w roku 

składamy deklarację PIT i CIT. W 2015 roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań 

wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu należnych podatków oraz składek.   

ROZLICZENIE  WPŁAT Z TYTUŁU 1%  

W 2015 roku na konto Stowarzyszenia z tytułu wpłaty 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych wpłynęło 36 890,10 zł. Środki te  przeznaczone zostały na druk wizytówek, 
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emisja reklamy, baner w wysokości 3837,50 zł. W akcji promocyjnej 1% wspiera nas 

m.in. Stowarzyszenie transportu taksówkowego  DAJAN. 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZATRUDNIENIA 

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Koło nasze zatrudniało 190 pracowników na 168,18 

etatach. Kobiety stanowiły około 80 %  całości załogi . 

Działania nasze wspierane są  pracą wolontariuszy oraz osób zatrudnionych na umowy 

zlecenia.  

Przeciętnie w roku pracowało społecznie 30 osób z kraju i  7 wolontariuszy  

z zagranicy. Struktura zatrudnienia nie ulega większym wahaniom. 

W minionym roku PSOUU zatrudniało pracowników administracyjnych, technicznych  

i obsługi  na  32,12  etatach, co stanowiło 19,09 % ogółu załogi. Przewagę w tej grupie 

stanowią służby porządkowe i techniczne zatrudnione w 8 budynkach, w których PSOUU 

prowadzi działalność statutową. Pozostali to pracownicy merytoryczni: specjaliści 

usprawnienia ruchowego, fizykoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, trenerzy pracy, doradcy 

zawodowi, nauczyciele-terapeuci, terapeuci zajęciowi, pomoce wychowawców, lekarze 

i pielęgniarki. 135  osób  ma ukończone studia wyższe,  co stanowiło  ok. 71,05 % załogi.  

Kwota wypłacona z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o pracę  - 5 839 929, 55 

Kwota wypłacona z tytułu  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  –  

4 600,00   
Średnie wynagrodzenie w Stowarzyszeniu wyniosło –  2 870,02  brutto/mc. 

Kwota wypłacona z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów-zleceń – 930 807,48 

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierali żadnych wynagrodzeń  

z tytułu pracy w tych organach.  

                 

 

                 Przewodnicząca Zarządu Koła                                                             

                                    

                                                                               Joanna   Cwojdzińska     

                                                            


