Sprawozdanie merytoryczne z działalności
gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
za 2011 rok sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 roku (Dz.U. 50 poz. 529)
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 2006 r. gdańskie Koło PSOUU ma status
organizacji pożytku publicznego.
Dane identyfikacyjne:
Siedziba: 80-351 Gdańsk ulica Tysiąclecia 13 A; 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 upośledzonych umysłowo,
 tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym 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,
 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 2011 roku Koło nasze liczyło 165 członków, w tym 140 rodziców osób
niepełnosprawnych, 13 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 12 osób nie związanych
rodzinnie z osobami z upośledzeniem umysłowym.
W dniu 29 marca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym
uczestniczyło 58 członków Koła. Na zebraniu wybrano nowy skład Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych, nie lokowało żadnych kwot na
rachunkach bankowych, nie posiada żadnych akcji i obligacji, nie posiada żadnych
nieruchomości.
W 2011 roku Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna pracowała w nowym składzie:
ZARZĄD KOŁA
1. Joanna Cwojdzińska – Przewodnicząca Zarządu Koła
2. Ewa Truszkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
3. Monika Gołubiew – Konieczna – Sekretarz
4. Ewa Mikołajczyk - Skarbnik
5. Zdzisława Małolepsza - Członek
6. Stanisław Jakubek -Członek
7. Katarzyna Świeczkowska – 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 2011 Zarząd zebrał się na 10 protokołowanych
posiedzeniach i podjął 39 uchwał.
W ubiegłym roku działalność gospodarczą prowadziliśmy w zakresie usług Ośrodka Wczesnej
Interwencji i Wspomagania Rozwoju, szkoleń, organizacji cateringów, stacjonarnych turnusów
rehabilitacyjnych, sprzedaży rękodzieła.
Działalność szkoleniowa realizowana w ramach działalności gospodarczej
W minionym roku zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu ,,Terapii ręki’’ pierwszego stopnia,
w którym uczestniczyło 26 osób z zespołu psychologów, logopedów, pedagogów
i fizjoterapeutów naszych i innych placówek.
Na początku grudnia odbyły się Warsztaty z Masażu Shantala i Pielęgnacji Niemowląt
prowadzone przez fizjoterapeutki ośrodka. Warsztaty przeznaczone były dla pracowników
gdańskich żłobków.
Pozostałe formy działalności gospodarczej sukcesywnie będą uruchamiane w latach następnych.

Współpraca z Zarządem Głównym PSOUU
W 2011 roku Zarząd Główny PSOUU dwa razy zwołał zjazd elektorów. Pierwszy poświęcony
był zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia, drugi
- 26 listopada- zmianom w Statucie PSOUU wynikającym z nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Statut po wprowadzeniu wymaganych prawem zapisów
w grudniu został zgłoszony do Sądu Rejonowego w Warszawie celem zatwierdzenia. Obecnie
trwa procedura sądowa.
W 2010 roku z funkcji Prezesa ZG PSOUU zrezygnował Pan Andrzej Świerczyński , na jego
miejsce wybrana została Pani Joanna Janocha dotychczasowy Skarbnik Zarządu Głównego.
Gdańska Spółdzielnia Socjalna
28 lutego 2011 roku z inicjatywy MOPS została powołana Gdańska Spółdzielnia Socjalna,
której członkami założycielami zostało 7 organizacji pozarządowych z Gdańska, w tym gdańskie
Koło PSOUU. Działalność spółdzielni opiera się głównie na działalności usługowej i
wytwórczej realizowanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będące
podopiecznymi organizacji tworzących spółdzielnię. Na walnym posiedzeniu w dniu 28 lutego
2011 r. na stanowisko Prezesa GSS powołano Pana Wojciecha Bystrego. Nasze Stowarzyszenie
w Zarządzie GSS reprezentowane jest przez przewodniczącą Koła Joannę Cwojdzińską, która w
2011 roku była członkiem Zarządu Spółdzielni.

Sekcja mieszkaniowa
Od kilku lat jednym z wniosków walnych zebrań sprawozdawczych było powołanie grupy
roboczej rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem działań
zmierzających do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich dorosłych dzieci. W
ubiegłym roku zawiązała się grupa inicjatywna, która dąży do wypracowania modelu
mieszkalnictwa wspomaganego.
Dzięki zmianom przepisów dotyczących prowadzenia
rodzinnych domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych może być powierzone
organizacjom pozarządowym. Z tego powodu trwają prace mające na celu dostosowanie
przepisów prawa lokalnego do możliwości jakie daje ustawa o pomocy społecznej. W pracach
sekcji Zarząd Koła reprezentuje wiceprzewodnicząca Zarządu Ewa Truszkowska.

Sekcja rodziców dzieci z Zespołem Downa „Ja też”
Działająca w PSOUU sekcja została utworzona przez młodych rodziców niepełnosprawnych
dzieci, głównie z Zespołem Downa. Działa bardzo aktywnie realizując przede wszystkim
działalność szkoleniowo-informacyjną oraz programy rehabilitacyjne w formie turnusów
stacjonarnych. Spotkania, szkolenia i turnusy zorganizowane przez sekcję w 2011 roku:
1. Ja też jestem rodzicem dziecka z zespołem downa - spotkanie rodziców z animacją dla
dzieci, Zebranie doświadczeń, wyznaczenie kierunków działania, integracja środowiska;
2. Terapia i ruch w rozwoju dziecka z zespołem downa - wykład dla rodziców z animacją
dla dzieci;
3. Zaburzenia biochemiczne w zespole downa - co sądzić o suplementach i lekach,
spotkanie rodziców z animacją dla dzieci. Gościem specjalnym był Jarosław Pieniak,
twórca portalu www.zespoldowna.info.
4. Wpływ ćwiczeń sensomotorycznych na rozwój intelektualny dzieci niepełnosprawnych wykład dla rodziców z animacją dla dzieci. Gościem specjalnym była pani mgr Dorota
Rudzińska – Friedel.
5. Metoda Tomatisa - trening słuchowy jako wspieranie komunikacji, procesów uczenia,
koncentracji uwagi i rozwoju potencjału dziecka niepełnosprawnego -wykład dla
rodziców. Gościem specjalnym była Małgorzata Szurlej.
6. PIERWSZY TURNUS REHABILITACYJNY – LATO 2011
7. Stacjonarny turnus rehabilitacyjny w Gdańsku
8. W dniach 18.07.2011-30.07.2011 na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Gdańsku odbył się turnus rehabilitacyjny dla dzieci. Turnus był
efektem inicjatywy i pracy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku oraz w sekcji "Ja też" (inicjatywie
na Rzecz Osoba z Zespołem Downa, ich Rodzin i Przyjaciół). W turnusie wzięło udział
11 dzieci w wieku od 3 do 7 lat , które przez 12 dni realizowały indywidualnie programy
terapeutyczne.
9. Wsparcie nowych rodziców
10. Cały czas realizujemy działania wspierające młodych a często przyszłych rodziców
dzieci z zespołem Downa.
11. W ramach wsparcia prowadzimy rozmowy, spotkania, odwiedzamy rodziców w szpitalu,
realizujemy integrację wyjazdową (ogniska), pomagamy w adopcji oraz przyszłym
rodzicom pokazujemy co to jest zespół Downa na przykładzie naszych pociech.

12. Rozpoczęliśmy współpracę z fundacją doktor clown. Współpraca z fundacją Doktor
Clown w zakresie prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci podczas realizowanych
spotkań i wykładów dla rodziców;
13. Terapia metodą Swietłany Mazgutowej -wykład dla rodziców - listopad 2011
14. Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg. Masgutowej, prowadzenie
p. Małgorzata Koczyk (licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI),
15. Turnus logopedyczny – zima 2012 - turnus w okresie ferii zimowych 2012
16. Edukacja na poziomie gimnazjum i liceum - wraz z Akademickim Liceum Magellanum
podejmujemy prace nad przygotowaniem koncepcji włączenia naszych dzieci do edukacji
na poziomie gimnazjum i liceum w roku 2012/2013
17. Szkolenie dla rodziców i terapeutów - nauka czytania metodą symultanicznosekwencyjną - Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną; szkolenie profesor
Jagody Cieszyńskiej dla rodziców, nauczycieli i terapeutów (19.12.2012)

W 2011 roku Zarząd Koła organizował i kontynuował działalność placówek oraz realizował
liczne projekty.
OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI I W SPOMAGANIA ROZWOJU
W wyniku renegocjacji przeprowadzonych z Narodowym Funduszem Zdrowia –Pomorskim
Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku z dnia 22.12.2010 roku obowiązywanie dotychczasowej
umowy o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej –Rehabilitacja Lecznicza przedłużono na
kolejny okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu umowy na realizację świadczeń z zakresu
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale dziennym w tym
okresie wynosiła 1 338 290,20 zł. Przedmiotem kontraktu, tak jak w latach poprzednich była
wczesna, wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc dzieciom z zaburzeniem oraz
uszkodzeniem OUN. W 2011 roku ośrodek zrealizował świadczenia wobec 1580 dzieci (w tym
835 pacjentów zostało przyjętych po raz pierwszy) i wywiązał się w pełni ze zobowiązań
wynikających z podpisania kontraktu.
Działania terapeutyczne realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
są planowane i dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci będących pod opieką
placówki. Oprócz spotkań indywidualnych z pacjentami, zajęcia odbywają się również w formie
grupowej (grupy przedszkolne, muzyczne, rehabilitacyjne, plastyczne z elementami terapii ręki)
Staramy się również zapewnić niezbędną pomoc rodzicom /opiekunom wspierając uczestnictwo
rodziny w procesie szeroko pojętej rehabilitacji.
W związku z ograniczonymi przez procedury NFZ możliwościami większej pomocy rodzinom
naszych podopiecznych, nawiązujemy w razie konieczności kontakt z Miejskim Osrodkiem
Pomocy Społecznej w Gdańsku, Sądem Rodzinnym, Poradniami PsychologicznoPedagogicznymi z terenu miasta i okolic, Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży przy ul. Racławickiej, przedszkolami i innymi instytucjami pomocowymi.
W grudniu 2011 roku zakończyliśmy trwający sześć miesięcy program ,,Wczesna pomoc
dziecku niepełnosprawnemu”, którego celem strategicznym była szeroko pojęta rehabilitacja
dzieci niepełnosprawnych. Program finansowany był przez Państwowy Fundusz Osób

Niepełnosprawnych ( PFRON). Pomocą, oferowaną w ramach programu, objęte były dzieci
niepełnosprawne w wieku 0 – 7 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice
lub opiekunowie prawni. W projekcie uczestniczyła grupa 60 dzieci. Terapeuci z naszego
ośrodka – psychologowie, logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy przepracowali łącznie ponad 700
godzin zajęć. Oprócz działań kierowanych do dzieci przeprowadzono warsztaty
psychoedukacyjne oraz warsztaty ,, Bawimy się w mówienie’’ skierowane do rodziców.
Tak jak w poprzednich latach uczestniczyliśmy w realizacji programów akademickich dla
studentów AMG, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej prowadząc
wykłady, ćwiczenia oraz staże specjalizacyjne i praktyki studenckie z zakresu psychologii,
pedagogiki, logopedii i fizjoterapii.
W minionym roku cześć kadry uzyskała (lub była w trakcie szkolenia) Certyfikaty Polskiego
Towarzystwa Integracji Sensorycznej uzyskując tym samym uprawnienia do diagnozy i terapii
zaburzeń integracji sensorycznej (kurs SI II stopnia). Fizjoterapeuci ukończyli kursy i uzyskali
certyfikaty w zakresie terapii NDT- Bobath i Bobath Baby- metody stosowanej w Polsce
w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi oraz
prezentującymi opóźnienia w rozwoju oraz na kursach: Kinesiology Taping Basic oraz
Kinesiology Taping w pediatrii, kursie rozwijającym Bobath certyfikowanym przez EBTA,
analizie chodu w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym.
Mając na uwadze wysoką jakość oferowanych usług w trosce o zapewnienie specjalistycznej
pomocy nacelowanej na potrzeby dziecka kontynuujemy proces samokształcenia i podnoszenia
kwalifikacji. Systematycznie raz w tygodniu odbywają się spotkania zespołów, na których
omawiane są sprawy związane z merytorycznym i organizacyjnym aspektem pracy oraz średnio,
co miesięczne spotkania wszystkich pracowników dające możliwość konsultacji i wymiany
doświadczeń między zespołami i poruszenia niezbędnych zagadnień związanych z organizacją
pracy placówki. Mając na uwadze troskę o wzajemne relacje w dalszym budowaniu zespołu
oraz dobrej komunikacji wewnątrz grupy jak i w relacjach terapeuta – rodzic, we wrześniu
rozpoczęliśmy cykl spotkań superwizyjnych dla grupy psychologów, pedagogów i logopedów.
NIEPUBLICZNA PORADNI A WSPOMAGANIA ROZWOJU ,,PO DRODZE”
Gdańsk, ulica Tysiąclecia 13 A, 58-553-41-36
Uchwałą Zarządu nr 34/2011 z 24.11.2011 r. nazwa Niepubliczna Poradnia Wczesnego
Wspomagania Rozwoju została zmieniona na Niepubliczną Poradnię Wspomagania Rozwoju
,,Po drodze” . Przyjęto również nowy statut poradni.
Z dniem 01.01.2012 roku został powołany nowy dyrektor poradni ,,Po drodze”
Pani mgr Karolina Tersa.
Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju PSOUU to specjalistyczna placówka oświatowa.
Realizuje wsparcie edukacyjne dla dzieci z zagrożeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym.
Wsparcie to lokujemy w czterech głównych obszarach:
•
wspieranie rozwoju mowy (pomoc logopedyczna),
•
wspieranie rozwoju funkcji poznawczych (pomoc pedagogiczna),
•
wspieranie rozwoju umiejętności szkolnych (pomoc pedagogiczna),
•
wspieranie rozwoju społecznego (pomoc pedagogiczna, pomoc psychologiczna dziecku
i rodzinie).

W roku 2011 wyżej wymieniona pomoc udzielana była w formie:
•
indywidualnych zajęć logopedycznych,
•
indywidualnych zajęć pedagogicznych,
•
konsultacji psychologicznych dla rodziców,
•
krótkoterminowych, indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
•
zajęć grupowych z Terapii Ruchem.
W celu uzyskania jak najbardziej zindywidualizowanego i wymierzonego w potrzeby dziecka
podejścia terapeutycznego, każde dziecko rozpoczyna uzyskiwanie pomocy w poradni od
kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy. Proces diagnostyczny kończy się wydaniem Opinii o
Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, która jest dokumentem respektowanym przez
inne placówki wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2011 wydanych
zostało 34 takich opinii.
W celu koordynacji działań i projektowaniu efektywnych programów terapeutycznych
pracownicy odbywają cotygodniowe spotkania zespołu, na których omawiana i ewaluowana jest
bieżąca praca terapeutyczna.
W zależności od miesiąca w poradni w roku 2011 pomoc uzyskiwało od 40 do 48 dzieci.
Kilkadziesiąt rodzin uzyskało również wstępne, bezpłatne konsultacje diagnostyczne dla swoich
dzieci (dot. dzieci, które nie są diagnozowane jako potrzebujące wczesnego wspomagania
rozwoju).
W roku 2011 zmieniła się struktura zatrudnienia w poradni. Zwiększony został wymiar czasu
pracy pedagoga i psychologa. Łącznie pracownicy merytoryczni zwiększyli zatem wymiar
pracy z 2,5 do 3,5 etatu. Wraz z końcem 2011 roku z funkcji dyrektora Niepublicznej Poradni
zrezygnowała Iwona Witkowska.
OŚRODEK REHABILITACYJN O–EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
(OREW)
Gdańsk, ulica Jagiellońska 11, tel. 58 342-01-33
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Gdańsku jest niepubliczną
placówką edukacyjną zarejestrowaną 30 sierpnia 1996 roku w Rejestrze Kuratora pod nr 150.
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy jest specjalistyczną placówką oświatową,
w której dzieci i młodzież z głębszym upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką
niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, 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, do której na dzień 31 grudnia 2011r uczęszczało 68 wychowanków.
W 2012 roku z okazji jubileuszu OREW (15-lecie istnienia) przygotowywana jest
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa we współpracy z GWSH w Gdańsku
pt.: „W dążeniu do samodzielności społecznej- współczesne kierunki i tendencje w edukacji
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od teorii i praktyki”.
Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez specjalistów w OREW jest wszechstronny
rozwój ucznia – wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie
umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię w następujących zakresach:

 praca edukacyjno-wychowawcza:
A) realizacja obowiązku szkolnego dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo
w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kształcenia specjalnego dla uczniów
niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
B) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w
tych dziedzinach;
C) rozwój umiejętności współżycia w grupie, nawiązywanie więzi społecznych,
doskonalenie form porozumiewania się (w tym pozawerbalnych form komunikowania)
z innymi oraz gotowości niesienia pomocy i bycia dla innych;
D) rozwój zainteresowań otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w
nim zachodzących, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą
E) umożliwienie wychowankom udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i
kulturalnych, zapoznanie z tradycją i obyczajami lokalnymi i narodowymi;
 zadania opiekuńczo-wychowawcze:
A) opieka dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności
obejmująca: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, spożycie pokarmów,
ubieranie i rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem;
B) wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w celu
osiągania autonomii i niezależności osobistej;
C) przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć
związanych z pełnionymi rolami, przygotowanie do dorosłości;
 działania rehabilitacyjne:
A) poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania
w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
B) rehabilitacja ruchowa;
 działania terapeutyczne:
A) objęcie każdego dziecka wielodyscyplinarną, kompleksową diagnozą
B) opracowanie w oparciu o diagnozę funkcjonalną indywidualnego programu edukacyjno
– rozwojowego bazującego na mocnych stronach funkcjonowania dziecka;
C) stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i społecznego dziecka
D) terapia psychologiczna, logopedyczna i zajęciowa
E) socjoterapia – rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym zdobywanie umiejętności
w samoobsłudze, zaradności osobistej, umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról
społecznych, również w warunkach integracji.
F) prowadzenie alternatywnych form terapii w postaci hipoterapii, dogoterapii oraz
arteterapii.
Terapia i zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, a metody stosowane w trakcie zajęć
dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka i młodego człowieka. Bardzo dużą
uwagę zwraca się na samodzielność wychowanka, oraz kształtowanie i wzmacnianie tych
umiejętności, które są jego mocną stroną.
Wychowankowie OREW korzystali z grupowych zajęć terapeutycznych: pedagogicznych,
psychologicznych, prowadzonych metodą m. in. V. Sherborne, metodą Ch. Knill’a, Metoda
Ośrodków Pracy, stymulacji polisensorycznej oraz muzyczno-rytmicznych, plastycznych
i innych, w zależności od rodzaju przeprowadzonych zajęć i aktualnych potrzeb wychowanków.

Część wychowanków uczęszczało na zajęcia indywidualne uwzględniające ich szczególne
potrzeby i preferencje z zakresu: rehabilitacji, logopedii i alternatywnych metod komunikacji.
Inną formą realizacji obowiązku szkolnego jest praca wyjazdowa w domu ucznia tzw. nauczanie
domowe
(16
osób)
połączone
z
rehabilitacją
w
domu
wychowanka.
Indywidualne programy edukacyjne są zgodne z obowiązującymi podstawami programowymi,
opracowywane są w oparciu o aktualne rozporządzenia MEN oraz zalecenia zawarte
w orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.
OREW to także wiele propozycji uspołeczniania i rekreacji. Wycieczki, zawody sportowe,
pikniki na świeżym powietrzu, spotkania i imprezy integracyjne. To także doskonała okazja na
aktywne uczestniczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z rodzinami
i przyjaciółmi w życiu środowiska lokalnego.
Na dzień 31 grudnia 2011r w placówce zatrudnionych było 51 pracowników.
WARSZTAT TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ (WTZ)
Warsztat Terapii Zajęciowej składa się z trzech placówek. Główna siedziba Warsztatu mieści się
przy ulicy Tysiąclecia 24 w, kolejne dwa oddziały znajdują się przy ulicy Racławickiej 17 i ulicy
Świętojańskiej 68/69.
Od listopada 2011 roku kierownikiem placówki jest Pan Krzysztof Skrzypski.
Placówka działa na podstawie art. 46 ust. 1 p.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisy
wykonawcze do ustawy – rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Od stycznia 2011 roku w zajęciach uczestniczyło 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną,
na przestrzeni całego roku występowały trudności w pełnym wykorzystaniu miejsc. Na dzień
31 grudnia 2011 do placówki uczęszczało 52 uczestników.
Realizacja planu pracy zawartego w Indywidualnych Programach Terapii i Rehabilitacji
uczestnika odbywała się w formie pracy indywidualnej i grupowej. Polegała ona na:










budowie kompetencji pracowniczych i umiejętności interpersonalnych;
budowie obrazu samego siebie;
kształtowaniu spostrzegania i rozumienia zjawisk;
egzekwowaniu poszanowania zasad współżycia społecznego;
kształtowanie umiejętności koncentracji, uważnego słuchania, wypowiadania się na temat
i w odpowiednim czasie;
wprowadzaniu stylu pracy odchodzącego od opiekuńczości na rzecz podnoszenia
samoświadomości i poczucia sprawczości;
wykorzystywaniu stanowiska pracy w poszczególnych pracowniach, jako narzędzie
weryfikujące osobnicze cechy i predyspozycje do pracy;
wdrażaniu do punktualnego rozpoczynania pracy, stosowania odzieży ochronnej,
przygotowania stanowiska pracy, obsługi urządzeń, dbania o porządek w miejscu pracy;
zapoznawaniu i nauce przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W WTZ funkcjonują następujące pracownie:








Pracownia Papieru Czerpanego
Pracownia Technik Różnych x 2
Pracownia Gospodarczo – Krawiecka
Pracownia Gospodarczo – Porządkowa x 2
Pracownia Komunikacji Społecznej
Pracownia Witrażu
Pracownia Kulinarna

Proces rehabilitacji zawodowej prowadzony w pracowniach był wzmacniany i rozwijany
poprzez współpracę z Biurem Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (BIZON) oraz
Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, w wyniku której w minionym roku część uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyła w szkoleniach, kursach i stażach.
Blok sportowo – rekreacyjny realizowany był pod kierunkiem Fizjoterapeuty poprzez aktywny
udział uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w następujących przedsięwzięciach: zajęcia
sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia w terenie, turnieje, trening poruszania się w przestrzeni
miejskiej.
Rehabilitacja społeczna realizowana była poprzez następujące wydarzenia/inicjatywy: imprezy
okolicznościowe (karnawałowa, walentynkowa, jesienna), wycieczki do Mikoszewa, na
Suwalszczyznę, udział w próbach i występach w „Orkiestrze VITA ACTIVA”, udział
w próbach i występy w „Teatrze Razem”, udział w próbach i występy w zespole „Remont
Pomp”, udział w zajęciach klubu fotograficznego „W obiektywie”.
Od listopada 2011 roku w ramach międzynarodowego projektu EVC współpracę z Warsztatem
nawiązały dwie wolontariuszki: Włoch oraz z Ukrainy. Zadania wolontariuszek polegają na
aktywnym uczestnictwie w codziennej terapii poprzez prowadzenie zajęć grupowych
i indywidualnych.
Jedną z trzech placówek Warsztatu Terapii Zajęciowej jest Galeria PROM ART, która mieści się
przy ulicy Świętojańskiej 68/69. Koordynatorem działań wystawienniczych jest Pani Teresa
Panejko, której doświadczenie, zaangażowanie i znajomość środowisk twórczych daje gwarancję
profesjonalnego realizowania powierzonych obowiązków.
W minionym roku odbyły się następujące wernisaże i wystawy:
28.12.10 – 19.01.11 „W Betlejem wesoła nowina” – malarstwo
24.01.11 – 17.02.11 „Akwaforty” - pracownia ŚDS Wajdeloty
10.02.11– 04.03.11 „Radość koloru” – malarstwo - Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej
w Bydgoszczy
18.02.11 – 16.03.11 „De profundis” - malarstwo i fotografia - Mirosław Pawlik
05.04.11 – 26.06.11 „Krajobraz z pociągiem czyli rytmy świata” – malarstwo - Arkadiusz
Domek, WTZ Bydgoszcz
05.05.11 – 15.05.11 „Radość koloru” – malarstwo – Galeria PS2 w Belfaście - Tydzień Kultury
Polskiej
01.06.11 – 10.06.11 - Barbara Skiba - malarstwo i Janusz Skiba – fotografia - Miejski Dom
Kultury Plama

10.06.11 – 30.06.11 - Mariusz Toczek – malarstwo
10.06.11 – 20.06.11 „15 Twórców na piętnastolecie” – malarstwo – wystawa plenerowa
05. 07.11 – 26.08.11 - Waldemar Cichoń - rzeźba, Jan Misiek – kolaże
19.07.11 – 19.08.11 - Barbara Skiba - malarstwo, Janusz Skiba – fotografia - Biblioteka Miejska
w Oliwie
08.0911 – 06.10.11 - Katarzyna Kciuk – malarstwo - WTZ Stargard Szczeciński
10.10.11- 28.10.11 - Malarstwo i rysunek, pracownia ŚDS Wajdeloty
10.11.11 – 30.11.11 „Ach, ta kreska” – rysunek – Małgorzata Tomaszewska
09.12.11 – 13.01.12 „Święta obecność” - ikony i ilustracje – Anna Makać

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS)
ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Od 2008 roku placówka funkcjonuje w oparciu o pomieszczenia przy ul. Jagiellońskiej 11
w Gdańsku, w godzinach od 7.30 do 15.30. kontakt: 58 558-42-58.
Obowiązki Kierownika placówki pełni Pani Monika Grąbczewska.
Uczestnikami placówki są mieszkańcy Gdańska w wieku 25 – 61 lat (13 kobiet i 10
mężczyzn).Wszyscy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Od września 2010 roku rozpoczęła funkcjonowanie grupa dla osób z głęboką
niepełnosprawnością sprzężoną, której uczestnikami są absolwenci OREW. Na wniosek Zarządu
Koła PSOUU od stycznia 2011 roku MOPS zwiększył dofinansowanie placówki o 3 miejsca
dzięki czemu możliwe było uruchomienie tej grupy. Biorąc pod uwagę liczbę wychowanków,
którzy kończyć będą realizację obowiązku szkolnego w OREW w ciągu kilku najbliższych lat,
należy przygotować środowiskowy dom pod względem merytorycznym i socjalno-bytowym do
przyjęcia nowych uczestników o zwiększonym zapotrzebowaniu na opiekę. Przewidujemy, że
w ciągu najbliższych 5 lat liczba miejsc w ŚDS powinna wzrosnąć do 30.
W 2011 roku kontynuowano realizację indywidualnych programów terapeutycznousprawniających poprzez zajęcia tematyczne, pracownię kulinarną, zajęcia metodą Knilla,
zajęcia plastyczne, filmoterapię, trening umiejętności społecznych, kafeterię, zajęcia
relaksacyjne, biblioterapię, muzykoterapię, indywidualną rehabilitację usprawniającą, trening
komunikacji i umiejętności samoobsługi, gimnastykę poranną, grupowe i indywidualne zajęcia
gimnastyczne/rehabilitacyjne, indywidualne zajęcia z logopedą.

ZESPÓŁ MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH „MASZ DOM” (ZMW)
W minionym roku 2011 w budynku przy ul. St. Dąbka w Gdańsku mieszkało siedemnaście
niepełnosprawnych dorosłych osób.. Każdy z mieszkańców prowadził oddzielne gospodarstwo
domowe i korzystał ze wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
finansowanych przez MOPS oraz brał udział treningu samodzielności finansowanym przez
PFRON. W II połowie roku mieszkańcy uczestniczyli w projekcie „Aktywna młodość”
finansowanym ze środków PFRON, w ramach którego brali udział w wielu wydarzeniach

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. W projekcie uczestniczyły również
osoby niepełnosprawne – podopieczni kół PSOUU w Pruszczu Gdańskim i Skarszewach.
Dwie osoby realizowały trening samodzielności w mieszkaniu chronionym, również
finansowanym ze środków MOPS.
Celem głównym zespołu merytorycznego było umożliwienie osobom niepełnosprawnym
mieszkanie i funkcjonowania w lokalnej społeczności. W zależności od indywidualnych
potrzeb i możliwości mieszkańców, każdy został objęty działaniami według indywidualnego
programu wsparcia .
Zatrudnienie
Kadra – 8 osób
BIURO INTEGRACJI ZAW ODOWEJ OSÓB NIEPEŁNO SPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE (BIZON)
Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „BIZON” jest profesjonalną strukturą,
która pomaga budować prawidłowe relacje między środowiskiem osób niepełnosprawnych, ich
rodzin, pracodawców, pełnosprawnych współpracowników i profesjonalistów zatrudnionych
w placówkach. Kompleksowa oferta jest dostosowana do specyficznych potrzeb i możliwości
klientów. Zajmuje się tworzeniem warunków do aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową usługę wspomagania w zatrudnieniu.
Biuro jest finansowane z dotacji projektowych – to oznacza, że bardzo trudno utrzymać ciągłość
działań. Dlatego też od kilku lat Zarząd zabiega o to, by zadanie to realizowane było jako
zadanie zlecone przez gminę Gdańsk.
W 2011 roku BIZON realizował 3 projekty:
1.
2.

3.

Od stycznia do marca kontynuowano realizację Zadań zlecanych z PFRONU Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Od stycznia 2011 rozpoczęła się realizacja projektu PINI – Program Integracji Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest
w partnerstwie – Liderem jest Akademia Kształcenia Zawodowego, a PSOUU partnerem.
Od stycznia 2011 roku projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami
sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym rolę
lidera pełni Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ORKIESTRA VITA ACTIVA I PROGRAM ECEKON
Siedziba orkiestry – Gdańsk ulica Aksamitna 4 a. tel. 58-300-36-30
W 2011 roku orkiestra zrealizowała 32 imprezy artystyczne i artystyczno-edukacyjne oraz
współorganizowała konferencję naukową. W czerwcu w ramach spotkań “Świat Mało Znany”

odbył się w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance uroczysty, jubileuszowy koncert z okazji
15-lecia istnienia Orkiestry. Gościnnie podczas koncertu wystąpiła śpiewaczka Małgorzata
Walewska.
Zrealizowane imprezy to m.in. 12 koncertów orkiestry, w tym 5 poza Gdańskiem oraz
wydarzenia, które odbyły się w ramach ECEKONU (Europejskiego Centrum Edukacji
Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych). Były to m.in. popisy uczniów realizujących program
nauki gry na instrumentach, 4 ogólnodostępne koncerty umuzykalniające organizowane
w szkole muzycznej, wieczory z muzyką kameralną, otwarty konkurs perkusyjny, spotkania
integracyjne przy muzyce, koncerty zespołów kameralnych.
W ramach realizacji programu edukacyjnego ECEKON 37 osób niepełnosprawnych uczyło
się gry na 11 instrumentach (keyboardzie, fortepianie, trąbce, saxhornie, tubie, harfie,
saksofonie, akordeonie, cytrze, kontrabasie, perkusji) pod okiem profesjonalnych nauczycieli.
Uczestniczyli również w lekcjach śpiewu i autoprezentacji.
Poszerzył się repertuar zespołów kameralnych, co pozwala na częstszą publiczną prezentację
i zwiększa tym samym motywację ich członków do nauki gry. Bazą zespołów kameralnych są
osoby ze składu orkiestry, które grają na idiofonach i instrumentach niemelodycznych.
Członkami zespołów są też uczniowie programu ECEKON.
Dyrygentem orkiestry jest mgr Mirosława Lipińska.

PROGRAM WOLONTARIATU
European Voluntary Service, WOLONTARIAT EUROPEJSKI to druga Akcja Programu
„Młodzież w Działaniu”. W ramach tej akcji dofinansowane są projekty opracowane dla
pełnoletnich młodych ludzi przez organizacje i instytucje z krajów uczestniczących w Programie
Młodzież w Działaniu. Od stycznia do lipca 2011 roku w stowarzyszeniu pracowało
6 wolontariuszy, a od października pracuje nowa 6 osobowa grupa.

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 2011w ramach tego programu realizowaliśmy projekt „Lets get Loud”. Jest to projekt,
którego głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy
pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami
zajmującymi się szeroko rozumianą ogólną niezawodową edukacją dorosłych, organizacjami,
które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Projekty
partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu.
W Projektach Partnerskich Grundtvig kadra organizacji partnerskich i krajów europejskich
wspólnie pracują nad interesującymi ich zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej
edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia

świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do
lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania.
Dużą rolę odgrywają wyjazdy zagraniczne do instytucji realizujących projekt. Ważnym
elementem projektów jest aktywny udział dorosłych słuchaczy, czyli w rozumieniu naszego
projektu osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Nasze stowarzyszenie dostało dofinansowanie do projektu partnerskiego „Lest get Loud”
skierowanego głównie dla uczestników zespołu Remont Pomp. Partnerami projektu są
organizacje z Niemiec i Irlandii. Założeniem projektu są warsztaty muzyczne oraz koncerty,
które odbędą się w każdym kraju. W roku 2011 odbyło się spotkanie organizacyjne
w Polsce dla koordynatorów projektu oraz spotkanie we Frankfurcie, podczas którego odbyły
się warsztaty bębniarskie zakończone koncertem. Wszystkie działania są nagrywane i na
zakończenie projektu powstanie o nich film.

ZESPÓŁ REMONT POMP
Zespół Remont Pomp w roku 2011 skupił się głównie na nagraniu płyty i wydarzeniach
związanych ze kolejną edycją Spotkań z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Światem Mało Znanym” podczas którego odbyły się warsztaty z Mikołajem
Trzaską i Wojtkiem Mazolewskim.
Wspólne warsztaty oraz koncert zagrany w Teatrze Leśnym były dla nas owocnym
i artystycznie ekscytującym spotkaniem. Mikołaj Trzaską swoją obecnością otworzył nowe
przestrzenie
i wzmocnił cały zespół Remont Pomp. Bardzo szybko zintegrował się także z wszystkimi
muzykami.
Kolejnym wspólnym działaniem było wspólne nagranie Mikołaja Trzaski
z zespołem Remont Pomp materiału na płytę. Na płycie znajdą się utwory stworzone przez
zespół Remont Pomp, które zostały zagrane z Mikołajem Trzaską i Majkiem Majkowskim,
australijskim kontrabasistą jazzowo - awangardowym.
Produkcją płyty zajmie się Kilogram Records przy współpracy z niepełnosprawnymi malarzami
tworzącymi w PSOUU, którzy opracują okładkę płyty. Dochód ze sprzedaży płyty zostanie
przekazany
na
budowę
windy
w
siedzibie
naszego
stowarzyszenia
przy
ul. Jagiellońskiej 11.
Dużym wsparciem dla Remontu Pomp są zagraniczni wolontariusze. Zespół Remont Pomp
dba o swoja promocję w Internecie, dlatego też utworzone zostały profile na facebooku
i myspace.
Programy wolotarystyczne, zespół Remont Pomp oraz teatr Razem koordynowane są przez
Jarosław Marciszewskiego.

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA Z TWÓRCZYM ŻYCIEM OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „ŚWIAT MAŁO ZNANY”
W roku 2011 festiwalu realizowany był w zmienionej formule. Cykl wydarzeń
festiwalowych realizowany był przez 4 kolejne weekendy od 21 maja do 12 czerwca
i obejmował:
21 maja show gastronomiczne Josepha Seeletso w Galerii Przymorze -pokaz kulinarny
połączony z warsztatem prowadzony Joseph Seeletso. Wspólnie z Josephem gotowali
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przygotowane dania były degustowane przez
uczestników, widzów i przechodniów.
26- 28 maja Festiwal Akcept – organizowany przez GAK i Dworek Artura. Festiwal był
miejscem integracji różnych środowiska twórczych. W ramach Festiwalu odbyła się
premiera spektaklu muzyczno-teatralnego „PRZEDSTAWIENIE CZAS ZACZĄĆ”
w wykonaniu Teatru Razem i zespołu Remont Pomp.
3 czerwca na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się Konferencja naukowa „Zmiana sytuacji
biograficznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie odzyskania
wolności obywatelskiej”. Konferencję współorganizował Uniwersytet Gdański oraz
Europejskie Centrum Solidarności.
10 czerwca odbył się wernisaż wystawy Mariusza Toczka „Malarstwo” w Galerii PROM
ART Gdańsk Świętojańska 68/69 oraz trwającej do 19 czerwca na Placu Świętojańskim
wystawy plenerowe pt. „15 twórców na 15-lecie Galerii PROM ART”.
10-11 czerwca odbyły się koncerty w Teatrze Leśnym. Wydarzenie było wynikiem
współpracy
Integracyjnego
Klubu
Winda
oraz
PSOUU.
Odbywało
się
w ramach cyklicznej imprezy „Lato Ludzi”. Podczas imprezy prezentowali się artyści
profesjonalni oraz zespoły, w których skład wchodzą osoby z niepełnosprawnością
intelektualną oraz muzycy związani z trójmiejskim wydawnictwem Nasiono Records oraz
integracyjnym Klubem Winda. W ramach festiwalu, w charakterze gwiazdy wieczoru
wystąpił zespół Remont Pomp z Wojtkiem Trzaską i Mikołajem Mazolewskim (koncert
poprzedzały 5 dniowe warsztaty muzyczne wykonawców).
12 czerwca odbył się koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia Orkiestry VITA ACTIVA
z udziałem Ludmiły Sirowajskiej (harfa), Cezarego Paciorka( akordeon) oraz Janusza
Szadowiaka (trąbka). Koncert w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance uświetniła swoim
występem mezzosopranistka Małgorzata Walewska.
Festiwal Akcept
Od dwóch lat PSOUU jest zaangażowane w tworzenie Festiwalu Akcept, którego organizatorem
jest Gdański Archipelag Kultury – Dworek Artura w Gdańsku. Głównym celem festiwalu oprócz dążenia do stworzenia miejsca prezentacji młodych aktorów teatralnych, zespołów
muzycznych, plastyków, rzeźbiarzy i innych twórców - jest promowanie sztuki niezależnej,
integracja środowiska artystycznego, edukacja kulturalna oraz wykształcenie odbiorców sztuki.
Chcemy, aby przestrzeń festiwalu była polem dyskusji, gdzie przy pomocy najróżniejszych
środków artystycznych poruszane są problemy społeczne - te większe, jak na przykład
uzależnienie, przemoc, nietolerancja, alienacja czy homofobia, oraz mniejsze, dotyczące naszej
codzienności: małych radości, absurdu i marzeń widzianych z perspektywy młodych osób.

ZREALIZOWANE PROJEKT Y JEDNORAZOWE

1.

„W obiektywie – zajęcia fotograficzne dla młodzieży oraz dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

Celem zajęć było wprowadzenie innowacyjnej metody edukacji historycznej, kulturowej
dotyczącej miasta Gdańska oraz województwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
nauka efektywnego sposobu na spędzania czasu wolnego, poznawanie ciekawych miejsc i
ludzi, zdobywanie informacji o regionie, kulturze i historii.
W ramach projektu realizowane były zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiające aktywne wyrównanie szans edukacyjnych
poprzez doświadczanie i poznawanie otaczającej rzeczywistości i zapis efektów edukacji
w formie dokumentacji fotograficznej.
Projekt dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
2. „VII Pomorski Marszobieg Osób Niepełnosprawnych”
Celem projektu była integracja grup osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestników
WTZ oraz SDS z różnych miast województwa pomorskiego, wymiana doświadczeń osób
pracujących
z osobami niepełnosprawnymi, wspólna zabawa i prezentacja ciekawych form aktywnego
spędzania czasu wolnego, kształtowanie wśród wolontariuszy – uczniów XX LO w Gdańsku
oraz studentów AWFiS postawy akceptacji i tolerancji. W ramach projektu zrealizowana
została kilkugodzinna impreza plenerowa w Gdańsku nad zatoką i przy ul. Jagiellońskiej 11
dla ponad 200 osób, bogata w sportowe konkurencje, zaplanowana jako marszobieg, zakończona
rozdaniem nagród, pucharów, medali oraz dyplomów.
3. „Z Mikołajem na sportowo” „Z Mikołajem na wesoło”
Celem projektu było promowanie aktywnego stylu życia, upowszechnianie rodzinnego
współzawodnictwa, integrowanie lokalnego środowiska, wyrabianie empatii, akceptacji
i tolerancji wśród młodzieży szkolnej.
Impreza odbyła się 3 grudnia 2011 roku i uczestniczyły w niej osoby z niepełnosprawnością
intelektualną z Gdańska, wolontariusze z gdańskiego XX Liceum Ogólnokształcącego i
programu „Starszy brat starsza siostra” oraz pracownicy Stowarzyszenia i rodzice
niepełnosprawnych uczestników – w sumie ponad 200 osób.
Impreza zrealizowana została w 2 częściach:
- jako zabawa rekreacyjno – sportowa dla młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych liczne konkurencje sportowe
- zabawa dla dzieci - konkursy, konkurencje sportowe, wspólne zabawy, tańce integracyjne,
malowanie twarzy, stoiska „rozrywki”, gdzie dzieci miały możliwość rysowania, tworzenia figur
z balonów oraz uczestniczenia w konkursach. Projekt dofinansowany był ze środków PFRON

4. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w formie półkolonii”
W ramach dofinansowania ze środków Urzędu Miasta Gdańska w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczym w okresie letnim zorganizowane zostały półkolonie. Działania
projektu skierowane były do osób niepełnosprawnych, którym rodzice z uwagi na pracę
zawodową nie mogli zapewnić opieki w czasie wakacji. Program półkolonii obejmował
codzienne, atrakcyjne zajęcia, bliższe i dalsze wycieczki, wyjścia na plażę i wiele innych
atrakcji. W projekcie wzięło udział 26 uczestników.
Program ten będzie kontynuowany w 2012 roku.
5 . Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
W 2011 roku po raz pierwszy realizowaliśmy projekt, w ramach którego 18 osób
niepełnosprawnych intelektualnie otrzymała indywidualne wsparcie asystenta w miejscu
zamieszkania. Było to wsparcie regularne, systematyczne, które dało rodzinie wytchnienie w
opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Projekt kontynuowany jest w 2012 roku.
6. Szkolenia wolontariuszy do udziału w realizacji programów społecznych
Projekt skierowany był do 20 wolontariuszy realizujących program Starszy brat-Starsza siostra.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia, indywidualne spotkania, grupy wsparcie,
warsztaty artystyczne (teatralne, muzyczne, dramy), w których uczestniczyli wolontariusze i
wspierane przez nich osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM I INNYMI ORGANIZACJAMI
Miniony rok, to rok w którym 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: Biuro Prezydenta, Wydział Polityki Społecznej, praca przewodniczącej PSOUU
w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, w
Powiatowej Radzie Osób
Niepełnosprawnych, w radzie programowej Powiatowego Programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, praca Sekretarza Koła w Gdańskiej Radzie Oświatowej;
Jednostki budżetowe Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzez udział Skarbnika
Koła w Zespole ds. mieszkalnictwa wspomaganego,
Miejskie Instytucje Kultury (Pałac Młodzieży, GAK),
Urząd Marszałkowski udział w pracach Społecznej Wojewódzkiej Rady Organizacji Osób
Niepełnosprawnych,
Wojewódzki Urząd Pracy m.in. poprzez udział jako członka w pracach Pomorskiej
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,

organizacje pozarządowe - lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe,
przewodniczącej Koła PSOUU w pracach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

udział

Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS - członek zrzeszenia
Gdańska Spółdzielnia Socjalna – członek założyciel, członek Zarządu Spółdzielni
Lokalna Grupa Działania Przymorze
Inicjatorem projektu obywatelskiego „Lokalna Grupa Działania Przymorze” jest PSOUU
Koło w Gdańsku reprezentowane przez Annę Jędrzejewską i Krzysztofa Skrzypskiego.
Utworzona w marcu 2011 roku skupia wokół siebie następujące podmioty działające na rzecz
mieszkańców dzielnicy Przymorze: Szkołę Podstawową nr 76, Szkołę Podstawową nr 80,
Gimnazjum nr 19, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną - filia nr 11 oraz 22, klub
osiedlowy „Piastuś”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Gdańsku, Zielony Rynek Sp. z o.o. Targowisko Przymorze, centrum handlowe „Galeria
Przymorze” oraz hipermarket E. Leclerc. Nawiązaliśmy także współpracują z Radnymi Miasta
Gdańsk z okręgu Przymorze.
Projekt obywatelski „Lokalna Grupa Działania Przymorze” jest oddolną platformą współpracy
wielu środowisk na rzecz budowania poczucia lokalnej tożsamości i wspomagania aktywności
społecznej na Przymorzu. Nasze wspólne inicjatywy mają na celu konsolidację rozproszonych
działań organizacji pozarządowych, instytucji, klubów osiedlowych, szkół oraz przedsiębiorstw
i firm z różnych dziedzin, podejmujących wysiłki na rzecz integracji społeczności lokalnej
Przymorza. Długofalowym celem jest wymiar edukacyjny, stworzenie nowych strategii
partycypacji obywatelskiej i mobilizacja obywateli na rzecz rozwoju naszej dzielnicy.
Idea inicjatywy obywatelskiej „Lokalna Grupa Działania Przymorze” zakłada mobilizację
zarówno najmłodszej generacji, jak i przymorskich seniorów. Naszym celem jest łączenie
pokoleń, animowanie działań w taki sposób, by były one atrakcyjne zarówno dla nastolatków,
jak i ich rodziców i dziadków. Planujemy szereg działań w różnej formie, dotyczących wpływu
lokalnych społeczności na współdecydowanie o otoczeniu.
Ważnym wydarzeniem inicjującym naszą działalność w społeczności lokalnej był DZIEŃ
RADOSNEGO SĄSIEDZTWA zorganizowany 8 maja 2011 roku na terenie parku przy
Galerii Przymorze. Również w 2012 roku DZIEŃ RADOSNEGO SĄSIEDZTWA będzie
świętem wszystkich mieszkańców Przymorza. LGD uczestniczyła również w happeningu
wielkanocnym (wspólne budowanie palmy wielkanocnej) oraz organizowała konkurs na
najciekawsze ozdoby choinkowe.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Celami we współpracy międzynarodowej w roku 2011 były:
 wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi w zakresie:
 udziału wolontariatu w pracy organizacji
 egzekwowania praw osób niepełnosprawnych i włączenia ich w życie społeczne
 zarządzania projektami
 podnoszenia jakości świadczonych usług
 współpracy z władzami



 rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych
realizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
w formie programów wymiany młodzieży niepełnosprawnej, wspólnych przedsięwzięć
kulturalnych i edukacyjnych

INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH KON TROLI
1. 14.02.2011 – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w
zakresie sanitarnym placówki OREW. Stwierdzone nieprawidłowości usunięto.
2. 07.03.2011 - kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w
zakresie sanitarnym placówki OWIiWR. Stwierdzone nieprawidłowości usunięto.
3. 16.06.2011 – kontrola PFRON w zakresie umowy WPD/000010/11/D na dofinansowanie
zadania w ramach programu ,,Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”
realizowanego w placówce OWIiWR. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4.

10.05 – 25.05.2011 r. – kontrola przeprowadzana przez pracowników MOPS w zakresie
prawidłowości realizacji umowy nr 1/WTZ/04 w warsztacie terapii zajęciowej. Zalecenia
pokontrolne zrealizowano.

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 2011 roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wobec Urzędu
Skarbowego i ZUS z tytułu należnych podatków oraz składek.
W 2011 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości:
Koszty działalności statutowej:
OREW i programy związane z OREW
Niepubliczna Poradnia „Po drodze”
OWIiWR i programy związane z OWIiWR

7 539 582,69 zł.
7 040 028,83 zł.
2 875 390,05
191 670,83
1 414 075,64

WTZ

840 333,10

ŚDS i programy związane z ŚDS

337 544,63

VITA ACTIVA i ECEKON

216 203,66

Zespół Mieszkań Wspomaganych
(specjalistyczne usługi opiekuńcze
i mieszkanie chronione)

252 336,74

Trening samodzielności

160 817,94

BIZON i program PINI

337 751,46

w tym:

Sport, rekreacja i rozwijanie zainteresowań

54 978,55

Wolontariat Europejski i Grundtwig

223 173,62

Program Zdobywcy codzienności (ŚDS)

106 829,87

Koszty promocji akcji 1%

2 324,70

Świat Mało Znany

24 897,90

Praktyki uczniowskie i studenckie

1 699,84

Koszty ogólnego zarządu działalności statutowej
Amortyzacja
Wynagrodzenia i umowy zlecenia
ZUS i inne świadczenia oraz ZFŚS
Zużycie materiałów i wyposażenia
Energia
Usługi
Podróże służbowe
Opłaty, składki i podatki
Razem:
Koszty finansowe
Koszty operacyjne
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej

32 725,71
217 740,36
47 155,16
12 346,37
763,12
57 799,30
1 105,04
3 954,01
373 588,97
1 179,60
374 768,57
1 417 420,28
1 403 004,00

Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł,
w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie
I. Przychody działalności
statutowej (A+B+C+D)
A. SUBWENCJA – MENiS na realizację
obowiązku szkolnego
Urząd Miasta i Gminy
B. INNE DOTACJE
Dotacja dla WTZ - PFRON
Dotacja WTZ oraz inne programy Urząd Miasta i Gminy

Przychody
za rok:
poprzedni 2010
obrotowy 2011
kwota
%
Kwota
%
6 925 800,54
2 717 341,38

100,00
39,60

7 420 492,64
2 796 731,28

100,00
37,70

2 717 341,38
2 536 869,83
867 210,00
202 311,61

39,60
37,05
12,65
2,95

2 796 731,28
3 034 124,41
838 440,00
236 270,10

37,70
40,91
11,30
3,18

19 998,00
Samorząd Województwa Pomorskiego
- programy
312 286,70
PFRON -Trening samodzielności
354 071,47
PFRON - Trener pracy, zwiększenie
Samodzielności
101 572,53
PFRON - Zdobywcy codzienności
i Wczesna pomoc dziecku
Program PINI – środki unijne
420 445,42
MOPS – programy
70 620,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
0,00
Grundtvig, PNWM, Europa for peace
186 454,10
Fund.Rozwoju Systemu Edukacji
1 900,00
Pozostałe:
C. INNE PRZYCHODY
1671589,33
4 958,10
Składki członkowskie
1 516 926,30
Narodowy Fundusz Zdrowia
44 346,06
Dotacje na środki trwałe
64 211,98
Darowizny pieniężne i rzeczowe
31 819,26
Przychody operacyjne 1% podatku
9 327,63
Pozostałe przychody operacyjne
D. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY
MATERIAŁÓW I USŁUG
0,00
III Przychody finansowe
26,54
IV. Zyski nadzwyczajne
PRZYCHODY RAZEM (I+II+III+IV) 6 925 827,08

0,29

55 678,55

0,75

4,61
5,17

403 380,28
28 739,26

5,45
0,40

1,48

230 478,52

3,12

6,13
1,03

309 033,14
584 621,53
61 500,00

4,16
7,88
0,84

0,00
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ROZLICZENIE WPŁAT Z TYTUŁU 1%
W 2011 roku na konto Stowarzyszenia z tytułu wpłaty 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych wpłynęło 40.855,74 zł. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie potrzeb
inwestycyjnych związanych z pracami prowadzonymi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11
w Gdańsku oraz na pokrycie bieżącej działalności Stowarzyszenia. W akcji promocyjnej 1%
wspiera nas m.in. Stowarzyszenie transportu taksówkowego DAJAN.
INFORMACJA NA TEMAT ZATRUDNIENIA
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Koło nasze zatrudniało 164 pracowników na 142 etatach.
Kobiety stanowiły około 80 % całości załogi .
W swych działaniach posiłkowaliśmy się pracą wolontariuszy oraz osób zatrudnionych na
umowy zlecenia. Przeciętnie w roku pracowało społecznie 30 osób z kraju i sześciu
wolontariuszy z zagranicy. Struktura zatrudnienia nie ulega większym wahaniom.
W minionym roku PSOUU zatrudniało pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi
na 26,8 etatach, co stanowiło 13,9% 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, nauczycieleterapeuci, terapeuci zajęciowi, pomoce wychowawców, lekarze i pielęgniarki. 87 osób ma
ukończone studia wyższe, co stanowiło ok. 60% załogi.
Kwota wypłacona z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o pracę - 4 488 310,23 zł.
Kwota wypłacona z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –
14 850,00 zł.
Średnie wynagrodzenie w Stowarzyszeniu wyniosło – 2 690,83 zł. brutto/mc.
Kwota wypłacona z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów-zleceń – 575 573,26 zł.
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierali żadnych wynagrodzeń z tytułu pracy
w tych organach.
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