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DANE czŁoNKóW ZAMĄDU :

PREZES : Grzymisławska-Słowińska Halina
ZASTĘPCA PREZESA : Zacharczuk Władysław
SKARBNIK : Magdalena Chołżyńska
SEKRETARZ : Juszczak Janusz
CZŁONEK ZARĄDU : Kowańska Ewa
cZŁoNEK ZARĄDU : Kuligowski Piotr
cZŁoNEK ZARZĄDU: Iwona olszak

DANE czŁoNKóW ZARZĄDU :

PREZES:
Grzymisławska-Słowińska Ha l i na

ul. Szamotulska 1411

60-366 Poznań

zAsTĘPcA PREZESA:
Zacharczuk Władysław
ul. Przełom 14
6I-432 Poznań

SKARBNIK:
Chołżyńska Magdalena
ul. Rubiez IzF18
6t-6LŻ Poznań

SEKRETARZ:
Juszczak Janusz
os. orła Białego 10612
6L-25L Poznań

czŁoNEK ZAMĄDU:
Kowańska Ewa
os. Bolesława śmiałego ICl87
61-682 Poznań.
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czŁoNEK ZABZĄDU:
Kuligowski Piotr
ul. Sw. Marcin 491L7
61-806 Poznań

czŁoNEK ZAMĄDU:
Olszak Iwona
ul. Stablewskiego 2312
60-213 Poznań

Zasady działalności statutowej :

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na kazdym etapie zycia
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych inteleKualnie
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

Formy działalności statutowej :

I. organizowanie i prowadzenie działatności rehabilitacyjnej i
terapeuĘcznej' leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w
szczególności z zespołem Downa i ich rodzin :

Prowadzenie Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością inteleKualną i

ich opiekunów.
Beneficjantów poradni można podzielić na trzy zasadnicze grupy :

_ niemowlęta i małe dzieci
- dzieci starsze i młodziez
- rodzice iopiekunowie dzieci i młodziezy

Rodzicom i opiekunom udzielane by|y porady psychologiczne jak postępować z dzieckiem
niepełnosprawnym i jak rozwiązywać problemy wynikające z niepełnosprawności dziecka'
Natomiast dla grupy drugiej i trzeciej beneficjentów zakres przeprowadzonych za1ęc
terapeuĘcznych obejmował zajęcia z psychologiem dziecięcym, logopedą pedagogiem specjalnym i

fizjoterapeutą.
Indywidualne zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieŻy pzeprowadzano wykorzystując
odpowiednio metody NDT Bobath czy Vojty. obok zajęć ogólnorozwojowych takich jak: Metoda
Dobrego Staftu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Edukacja wg Marii Montessori czy
Terapia Ręki organizowano tez indywidualne zajęcia z Integracji Sensorycznej, tzw. uczenie się pzez
zmysĘ (właściwe stymulowanie sensoryczne W celu uzyskania odpowiedniej reakcji adaptacyjnej-
zachowania ) oraz zajęcia z Integracji odruchów wg Sally Goddań'
Kompleksową pomoc w Poradni uzyskało w 2009 roku 140 dzieci z Poznania i okolic.

Prowadzenie niepublicznego Przedszkola ,,orzeszek" dla się 14 dzieci ze znacznym i głębokim
stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi schorzeniami
neurologicznymi i geneĘcznymi - dziećmi lezącymi, nie mówiąrymi, wymagająrymi karmienia
i zabiegów pielęgnaryjnych. Codzienne terapeuĘczne zajęcia grupowe _ z żywiołami, muzyczno-
rytmiczne, plasĘczne, Wg. W. Sherborne.
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Prowadzenie Społecznej Podstawowej Szkoły Specjatnej dla 20 dzieci i młodzieŻy upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanyml znacznYm i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z
Poznania i okolic. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji w oparciu o indywidualne programy.
Diagnozowanie kazdego ucznia w oparciu o: neuropsychologię, psychologię rozwojową integrację
sensoryczną. Diagnozy stanowią podstawę do tworzenia Indywidualnych Programów TerapeuĘcznych
i Rehabilitacyjnych. Prowadzenie zajęć grupowych: muzykoterapia, twórcze - plasĘczne, Weronika
Sherborne, Knill.

Prowadzenie Społecznego Gimnazjum ,,Zakątek- dla 2 dzieci i młodziezy upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanYmt znacznYm i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z
Poznania i okolic. Prowadzenie indywidualnej rehabilitadi w oparciu o indywidualne programy'

KonĘnuowanie edukacji i pracy terapeuĘcznej rozpoczętej w szkole podstawowej na tych samych
wzorcach.

Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy ''Kamyk'' dla 16 dorosĘch osób z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną i jednocześnie schorzeniami dodatkowymi typu: aub1zm, padaczka,
fenyloketon u ria, n iedowidzen ie. Zakres prowadzonych zajęć obejmował:

- zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego, metodą Dennisona, Knilla, doświadczanie świata,
- terapię zajęciową - muzykoterapię, plasĘkę, pracownię kulinarną
- zajęcia polisensoryczne, integrację sensoryczną zajęcia z psychologiem, zajęcia z

pedagogiem specjalnym (praca w obszarach deficytowych: samoobsługa, zaradność
zyciowa, umiejętności społeczne i interpersonalne, umiejętność spędzania czasu wolnego),

- naukę komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
_ rehabilitacjęruchową.

Terapia obejmowała także konsultacje z lekarzem, z rodzicami oraz działania na rzecz integracji
społecznej uczestników z otoczeniem. Wszysry uczestniry w ramach integracji społecznej wychodzili
poza ośrodek: do restauracji, teatru, kina, galerii, sklepów. Regularnie odbywał się imprezy
okolicznościowe Z udziałem rodziców.
Uczestnikami śos nyły osoby zamieszkałe w Poznaniu i w Luboniu (1 osoba), które nie znajdują
miejsca w innych placówkach ze względu na stopień niepełnosprawności i towarzyszące mu
schorzenia dodatkowe.

II. organizowanie i prowadzenie działalności spoftowej i rekreacyjnej
dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Tak w ramach działalności rekreacyjnej i sportowej zorganizowało:
1. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

- dwa letnie, rodzinne turnusy rehabilitaryjno-szkolenioweh w Rudnie dla grupy dzieci w
wieku niemowlęcym i przedszkolnym oraz w Radzyniu dla grupy dzieci szkolnych

- trzy letnie turnusy rehabilitacyjne dla młodzieŻy w orawce k. Nowego Targu oraz dwa w
Sarbinowie Morskim

Kolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną:
- jedna grupa młodzieży w Dusznikach Zdrój
- jedna grupy młodziezy w Dolsku-Błazejewie
- dwa grupy dzieci i młodziezy w Gębicach
Zimowisko dla dzieci i młodziezy w Rościnnie w okresie ferii zimowych
Wycieczka turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa - Rajd po

Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym
Imprezę noworoczną i walentynkową dla dzieci i młodziezy
w ramach zajęć sportowychl
- prowadzenie zajęć z nauki i doskonalenia pływania na basenach
_ współpraca z oddziałem Wielkopolskich olimpiad Specjalnych-Polska - W ramach

stowa rzyszen ia działa Kl u b ol im piad Specja l nych,)eżyki"
- udział w Letniej olimpiadzie Specjalnej
- zorganizowanie zawodów pływackich dla podopiecznych stowarzyszenia
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7. W ramach zajęć tanecznych
_ prowadzenie zajęć tanecznych
- udział zespołów tanecznych w Wielkopolskim Przeglądzie Zespołów AĘstycznych w Górce

Klasztornej
- udział zespołów tanecznych w IX Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci organizowanym W

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
- udział zespołu tanecznego w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Muzycznych osób

Niepełnosprawnych w Łodzi
B. Udział grupy dzieci i młodziezy w całorocznych konceftach Pro Sinfoniki
9. Piknik integraryjny dla dzieci i młodziezy z niepełnosprawnością intelektualna i ich rodzin-

podopiecznych stowarzyszenia z okazji 20 Lecia Stowarzyszenia

PrzedszkoIe orzeszek zorganizowało:
- dziesięciodniowy wyjazd rekrearyjny dla 13 niepełnosprawnych dzieci w Wojnowie w dniach

20.06-30.06.2009 r.

- wyjazd do Rościnna dla caĘch rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w dniach 09-11
października 2009 r.

Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna zorganizowała :

- 7 dniowego obozu rekrearyjnego w Wojnowie dla zO niepełnosprawnych uczniów z

opiekunami
- jednodniowej wycieczki do Nowego Zoo w Poznaniu dla grupy 20 niepełnosprawnych dzieci z

opiekunami
- jednodniowej wycieczki do lasu dla grupy 16 niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami

Wa rsztat Tera pi i Zajęciowej,,Krzemień'':
1. Udział W zewnętrznych imprezach spoftowych dla osób niepełnosprawnych:

- 28.05.2009- IX Powiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie
- 19'06'2009- VI Europejska Spartakiada osób Niepełnosprawnych w Poznaniu
- 05.07.2009- IX ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Kielcach
- z1'Io.2oo9- XII Rigionalny Turniej lenisa Stołowego olimpiad Specjalnych w śremie

Z. Imprezy spoftowe o charakterze lokalnym i ponadlokalnym zorganizowane przez WlZ
,,Krzemień'':
- Ż0.04.2009 zorganizowanie III Lokalnego Turnieju Tenisa Stołowego olimpiad Specjalnych

w Poznaniu, w pańnerstwie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
- 8.09.2009 zorganizowanie Lokalnego Turnieju Bocce w pańnerstwie z Centrum Szkolenia

Wojsk Lądowych w Poznaniu
- 30.11.2009 zorganizowanie III Wielkopolskiego Turnieju Bowlingowego ,,Andzejkowy

Dobry Rzut" w paftnerstwie z Centrum Handlowym PLAZA (Fantasy Park)
3. Ponadto Warsztat Terapii Zajęciowej Krzemień:

- prowadził systematycznych treningów sekcji tenisa stołowego oraz druŻyny bowlingowej i

bocce
- pracował nad poprawą kondycji fizycznej W ramach zajęć na siłowni (atlas

czterostanowiskowy ) i bieżni elektrycznej/ rower stacjonarny.

Warsztat Terapii Zajęciowej,,Przylesie"
- sĘczeń - grudzień 2009 - zajęcia rehabilitaryjne, ogólnorozwojowe i ruchowe w WTZ
- styczeń - grudzień 2009 - wycieczki: Poznań i okolice (zabytkowe kamienice, Cytadela, remiza

straży pożarnej, Wydział Biologii UAM, rezerwat meteofiów na Morasku, Strzeszynek,
owińska, stadnina koni, rezenłat przyrody itp. - w tym projekt ''Co Wiem o swoim mieście i
jego okolicach?")_ sĘczeń 2009 - Bal Karnawałowy ( stroje wieczorowe)

_ kwiecień 2009 - spotkanie wielkanocne
- majówkiz motywem przewodnim (sportowym, kulinarnym itp')
_ grudzień 2009 - spotkanie wigilijne



środowiskowy Dom Samopomocy ,,Kamyk" zorganizował obóz letni w Sianożętach koło Ustronia

w terminie ŻŻ'Ż9'08'Ż009 dla 10 osób niepełnosprawnych'

III' organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i
ich rodzin.

Konsultacje medyczne z lekarzem - indywidualne konsultacje w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i

Młodzieży.

Konsultacje medyczne z lekarzem rodzinnym i dermatologiem - indywidualne, w zalezności od potrzeb

uczestników śos xamył.

IV. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Krzemień'' dla 25 osób niepełnosprawnych

fizycznie oraz intelektualnie (zespół Downa, mózgowe porazenie dziecięce, epilepsja)' Dominującą

foimą działalności pracowni jest terapia w zakresie samodzielności i zaradności osobistej oraz

akĘwizacji zawodowej. Wszystkie działania realizowane są poprzez akwwne uczestnictwo w życiu

społecznym i mają chirakter integraryjny. Programy terapeuĘczne realizowane są W następujących
pracownńch: ręliodzieła aĘsĘcznego: ceramicznej i tkacko- malarskiej, gospodarstwa domowego,

biurowej, komputerowej oraz W formie zajęć indywidualnych : rehabilitacja ruchowa, terapia

logopedyczna, terapia psychologiczna i grupowych: zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, zajęcia
przeciwdziałające bólom kręgosłupa, zajęcia przeciwko płaskostopiu, zajęcia ogólnousprawniające,
zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia, pogadanki z psychologiem,

zajęcia z wykórzystaniem ótóńerrtow integracji sensorycznej. W celu zwiększania niezależności w
funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone są zajęcia terenowe w postaci:

treningów samodzielności, aktywnym uczestniczeniu w życiu kulturalno' aĘsĘcznym oraz nauce

samodzielnego poruszania się po mieście iorientacjiw przestrzeni.

Prowadzen i e Wa rsztatu Tera pi i Zajęciowej,,P rzlylesie" .

W roku 2009 w WTZ ''Przylesie" prowadzono rehabilitację zawodową i społeczną 21 uczestników'
Rehabilitacja była prowadzona W pracowniach: gospodarstwa domowego, ceramiki z fakultetem
arĘsĘcznym, edukacji zawodowej, ćwiczenia dojrzaĘch ról społecznych, w bloku zajęć edukaryjno-
terapeuĘcznych, grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem i fizjoterapeutą' Uczestniry
brali udział W nauce czynności życia codziennego/ treningach samodzielności, terapii zajęciowej,
artterapii, choreoterapii, dramie, edukacji zawodowej, terapii zachowań i emoQi, rehabilitacji
ruchowej, treningach orientacji przestrzennej - w tym korzystanie z komunikacji miejskiej i

podmiejskiej, integracji społecznej. Działania wynikające z ustawy uzupełniane były pracą z
uczestnikami w oparciu o autorskie programy. Celem rehabilitacji jest stały rozwój uczestników'
Wzrost ich samodzielności oraz poszerzanie kompetencji umozliwiają im podejmowanie nowych zadań
i pełnienie nowych ról społecznych i/lub pełnienie znanych w sposób zgodny z wiekiem metrykalnym
oraz podstawowymi normami społecznymi.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej w śos Kamyk w ramach któĘ organizowane były:
- trening umiejĘtności samoobsługowych i zaradności życiowej, trening umiejętności

społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzenia wolnego czasut trening

komunikacyjny

- terapia zajęciowa: zajęcia kulinarne, zajęcia plasĘczne, muzykoterapia, dogoterapia.



V. Prowadzenie dIa osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w
niezateżnym' samodzielnym życiu, mieszkalnichra chronionego, szkolenia
zawodowego i przygotowania do pracyn poradnictwa zawodow€go oraz
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy' zatnudnienia chronionego l

w$pomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.

Prowadzenie Agencji Zatrudnienie Wspomaganego BIZON (Biuro Integracji Zawodowej

osób Niepełnośprawnych Intelektualnie) W ramach realizacji projektu ,,Poznańska Agencja

Zatrudnienia Wspomaganego BIZON" współfinansowanego ze środków PFRON W ramach

pilotażowego programu ,;|RENER PRACY - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych''
(umowa 5/UffRP/2009). ProjeK realizowany jest w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009'
Biuro świadczy usługi: doradztwo i poradnictwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, pomoc W

akĘwnym poszukiwaniu miejsc pracy oraz przygotowywanie osób upośledzonych do poruszania

się na otwaĘm rynku pracy zgodnie z zasadami zatrudnienia Wspomaganego. TrenerzY PracY'
doradca zawodowy oraz psycholog pracują w Biuze zgodnie z równorzędnym czasem pracy W

godzinach dostosowanych do potrzeb klientów biura. W BIZON zatrudniony był także terapeuta

zawodowy, osoba obsługująca Internetową Giełdę Pracy portalu pion'pl oraz osoba sprzątająca '

Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach od B.00 do 16.00.
BIZON wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie, poprzez|
- określenie oraz wzmacnianie osobistego potencjału i predyspozycji zawodowych zaplanowanie

indywidualnej ściezki rozwoju zawodowego
- rozwijanie umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy (m.in. praktyki

zawodowe, treningi umiejętności zawodowych oraz treningi samodzielnego poruszania się po

mieście)
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
_ pomoc podczas rozpoczynania i wykonywania pracy wsparcie podczas formalności

niezbędnych przY rozpoczynaniu prary, takich jak rozmowa kwalifikacyjna, omówienie
warunków zatrudnienia,

- szkolenie prowadzonego przez trenera pracy na miejscu pracy nowozatrudnionego
niepełnosprawnego pracownika

- pomoc oraz Wsparcie psychologiczne w toku całej współprary'
_ Biuro pomaga pracodawcom osób niepełnosprawnych a także:
- wspiera rodziny osób niepełnosprawnych poszukująrych pracy (treningi informaryjno-

moĘwaryjne, spotkania indywidualne)
- kształtuje świadomość specjalistów (terapeutów, psychologów, pracowników wtz) w zakresie

problemaĘki pracy i zatrudnienia ich podopiecznych (treningi informaryjno-moĘwaryjne).
świadczy usługi informacyjne poprzezi ulotki i broszury informacyjne, stronę internetową
portal pion'pl (forum praca) oraz udzielanie informacji klientom przychodząrym lub

dzwoniąrym do Biura.
- Biuro koordynuje działania doĘczące zamieszczania i aktualizowania ofeń prary na pońalu

WWW.pion.pl
W 2oo9 roku BIZON przeprowadził cykl treningów informaryjno-moĘwaryjnych dla osób
niepełnosprawnych.
Zorganizowane zostaĘ:
_ warsztaĘ psychologiczne dla osób niepełnosprawnych: grupy wsparcia dla osób

nowozatrudnionych, spotkania odbywały się od kwietnia co dwa Ęgodnie przez 4 godziny
szkoleniowe, wzięło w nich udział 5 osób

- grupowe zajęcia warsztatowo: self adwokaci dla 21 osób
- grupowe zajęcia Warsztatowo-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z

zakresu poruszania się po rynku pracy _ dla 6 grup zajęć warsztatowych wzięło udział 60 osób

- spotkania informaryjno - motywacyjne dla rodziców osób niepełnosprawnych - około 20 osób
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Za pośrednictwem BIZON 6 osób znalazło w 2009 roku zatrudnienie na otwartym rynku prary i 12
osób odbyło praĘki zawodowe.

środowiskowy Dom Samopomocy ,,Kamyk'' realizował projekV dotyczące wsparcia osób
niepełnosprawnych w samodzielnym życiu:

- ,,AAc - komunikacja alternatywna i Wspomagana - szansą dla osób ze złoŻoną
niepełnosprawnością' w terminie od 01'01 do 3L.LŻ.Ż009. Projekt zakładał opracowanie i

wdrożenie systemu komunikacji alternatywnej i wspomaganej AAC do programuSDS ,,Kamyk''.* ,,obóz treningowo-wypoczynkowy dla osób ze złożoną niepełnosprawnością" w terminie od
14.08 do 01.12.2009 roku. Projekt do\1czył organizacji Ęgodniowego obozu letniego dla
dorosĘch osób niepełnosprawnych.

_ ,,Rehabilitacja i terapia osób z wieloraką, złoŻoną niepełnosprawnością'' w terminie
od 01.01.2009 do 31.12.2009 (projekt wieloletni do 2011 r. realizowany we
współpracy z Przedszkolem specjalnym ,,orzeszek" i Społeczną Podstawową Szkołą
Specjalną i Gimnazjum ,,Zakątek'' ). W ramach projektu zapewniana jest
systematyczna, intensywna/ wieloprofilowa terapia i rehabilitacja niepełnosprawnym
dzieciom i osobom dorosłym Każda osoba objęta projektem miała zapewnioną
codzienną terapię psychologiczno-pedagogiczną i była usprawnian a przez
rehabilitanta ruchowego. Projekt zakładał udział w codziennych terapeutycznych
zajęciach grupowych z zywiołami, muzyczno-rytmiczne, plastyczne, Wg. W.
Sherborne, wg. Knill.

Warsztat Terapii Zajęciowej,,Prrylesie"
Systematycznie rozszerzany jest zakres pracy zindywidualizowanej i indywidualnej. DoĘczy to głównie
zadań z zakresu: treningu samodzielności, doświadczania dojrzaĘch ról społecznych, treningu
orientacji przestrzennej' W sposób szczególny realizowane są one w ramach projektu : ''oNI:
samodzielni, pracujący - DoRoŚLI'', który ma na celu przede wszystkim kształcenie umiejętności
potrzebnych w życiu codziennym w warunkach mieszkań chronionych u osób z niepełnosprawnością
intelektualną.''

VI. Podejmowanie działań zmierzających do akĘwizacji i integracji
całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w Ęm
innych CIrganizacji' placóweĘ insĘftucji.

Udział pracowników Stowarzyszenia Na Tak w:
- stoisko i prezentacja działań stowazyszenia na I Dniu organizacji Pozarządowych w Poznaniu
- stoisko i prezentacja działań stowarzyszenia na Desperados Rafineria Festiwal w Poznaniu
- stoisko i prezentacja na Wielkopolskich Targach Prary i Wolontariatu zorganizowanych przez

Wielkopolską Radę Koordynacyjną
- udział w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz aĘkuły prasowe'
- udział i prezentacja stowarzyszenia w Europejskich Spotkaniach Młodych zTaize

środowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk" zorganizował hospitacje studentów pedagogiki
speQalnej, a także przygotował spotkanie dla pedagogów specjalnych na temat nowoczesnych,
nieinwazyjnych metod terapeutycznych dla dorosĘch osób z niepełnosprawnością.
W 2009 roku kierownictwo ,.Kamyka" brało udział W regularnych spotkaniach integracyjna-
kansr"l ltacyj nych kierown i ków wszystkich pozna ńskich śpSów'

WI. Prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki' ze
szczególnym uwzględnieniem działalności arĘsĘcznej i promocji
twórczości osób n iepełnosprawnych.



GaIeria ,,tak" promuje sztukę aft-brut, tworzoną przez osoby z dysfunkcją intelektualną. W roku
2009 zorganizowała 6 wystaw, przeprowadziła cykl warsztatów dla uzdolnionych osób
niepełnosprawnych intelektualnie, warsztaĘ edukacyjne dla najbliższego otoczenia twórców z cyklu
,,Bieguny art brut''' Powyższe działania odbywały się w ramach następująrych projektów:

- ,,Sceny zŻycia codziennego"
- ,,KonĘnenty art brut. Poznajmy się w Poznaniu. odsłona II'' W ramach działania ,,Poznań

Europejska Stolica Kultury 2016"
_ ,,Tworzę więc jestem! - rykl integraryjnych warsztatów aĘstycznych, konkursów i wystaw dla

uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych intelektualnie''

Wystawy w Galerii ,,tak":
- ,'Projekt - niewidziane miasta'' _ rysunki Przemysława Kiebzaka. Autor tworzy

przy uŻyciu cienkopisu projekty miast czy budowli, nie zawsze realnych, często
posługując się widokówkami czy fotografiami z albumów. Powstają,,niewidziane
miasta''. obraz przekształcony zostaje w system wyobrażeniowy miejsca. Planowana
wystawa rzeźba Konrada Kwaska została przeniesiona na kolejny rok, z powodu
organizacyjnych kłopotów stowarzyszenia ze Szczecina, które jest właścicielem
kolekcji rzeźb tegoż autora.

- Krzysztof ,,Wiśnia'' Wiśniewski - malarstwo. Autor wybiera szczególnie trudne,
okaleczone/ naznaczone czasem podkłady (drzwi, okna, stare płyty pilśniowe),
często kierując swoje zainteresowania ku przenicowaniu powierzchni płótna, płyty,
działając na jej odwrocie, omijając za9runtowaną biel, kierując Się ku materii
bezpośredniej podkładu. Tworzy farbami olejnymi, które nakładane 9rubymi
warstwami dają odpowiedź anektowanemu podłozu'

- ''mam Iekko'' - Roman Rutkowski, Magda Starska, Tadeusz Głowala, Władysław
Szymczyk. Wystawa obejmowała przedmioty tworzone przez artystów nurtu art brut.
obiekty powstałe ztzw.,,nieuzytków", zzastosowaniem róznych mediów (muszli,
bursztynów, fotografii, postaci świętych), tworząc światy graniczne. W sytuację
zdecydowała się wpisać działaniem ,,mam lekko coś'' Magda Starska, poznańska
artystka młodego pokolenia, związana z grupą ,,Penerstwo'''

- Marek świetlik - maIarstwo' Uprawia malarstwo od 1993 roku' Tematykę i

inspirację czerpie ze znanych dzieł innych twórców. Jego obrazy to studium
subiektywnych emocji wywołanych graficznymi ikonami pop kultury. Często jeden
temat autor bierze na Warsztat kilkakrotnie, odsłaniając przed widzem, krok.po
kroku, indywidualny proces twórczy.olejne, wielkoformatowe obrazy Marka Swietlika
są niezwykle ekspresjonistycznym świadectwem artbrutowego kreacjonizmu'

- Kolekcja INSITA - w 2007 roku poznańska artystka - Justyna Matysiak zdobyła
Grand Prix Triennale Sztuki Insita 2007 w Bratysławie' Nawiązana współpraca z
Katariną Cierną, kuratorką kolekcji Insita, dała moŹliwość zaprezentowania, po raz
pierwszy w Polsce, kolekcji Słowackiej Galerii Narodowej w Galerii ,,tak'' W Poznaniu'
Triennale Sztuki Insita jest najważniejszym wydarzeniem dla sztuki art brut, obok
outsider Art Fair w Nowym Jorku. Wystawa zaprezentuje nagrodzonych artystów
takich jak: Kiymet Benita Bock - laureatka Grand Prix Insita 2000, Vasilij Tichonović
Romanenkov - laureat Grand Prix Insita 2004 oraz wymieniona Justyna Matysiak.
Wśród twórców znajdą się wielkie indywidualności europejskiego art brut: Anna
Zemónkovó, Zbynók Semerók, Eva Droppovó, Leoś Wertheimer, Cecilie Markowó,
Pierre Silvin, Górard Sendrey, Patrick Gimel, Claudine Goux, Jean Pierre Nadau,
Ognjen Jeremic, Radmila Peyovic, Yeshayahu Scheinfeld, Joaquim Baptista Antunes
w tym polskich artystów: Adam Nidzgórski, Krystyna Zywulska, Przemysław Kiebzak'
obrazy prezentowanych twórców znajdują się w największych światowych kolekcjach



prywatnych izbiorowych: Collection de I'Art Brut - Neuve Invention w Lozannie,
Creation Franche w Begles, Galerie Hamer w Amsterdamie, L'Aracin w Lille,
Fabuloserie w Dicy, Art en Marge w Brukseli, Museum of American Folk Art w Nowym
Jorku.

- ,,Tangram - rodzaj męski''. Spotkanie 7 osobowościjak 7 elementów, form
geometrycznych w figurze starożytnej gry chińskiej. AĘści aft. Brut lKazimierz Cycoń, Adam
Dembiński, Marian Henel, Włodzimierz Rosłon/ w męskiej wystawie wrazz aĘstami
współczesnymi/Jackiem Markiewiczem, Jackiem Malinowskim, Pawłem Myserą/. Tytuł
wystawy zdradza poszukiwanie wątków męskich, jednak jest to raczej składanie fragmentów
istoĘ ludzkiej, której złoŻonośc zawsze zaskakuje.

Warsztat terapi i zajęciowej,,Plzy!esie'':
- sĘczeń - czennriec 2009 - udział w projekcie : ''NoWi w Nowym'' we współprary z Teatrem

Nowym, zakończone zaprezentowaniem na scenie Teatru spektaklu :''Jak to jestzlalrobione?"
- styczeń - grudzień 2009 przygotowanie układu choreograficznego do: Bolera.M.Ravela

oraz zaprezentowanie go w październiku na VII Przeglądzie Twórczości osób
Niepełnosprawnych "Poznaj swój talent''/Ill miejsce/ w Gnieźnie oraz W
grudniu na scenie Teatru Nowego w czasie obchodów 15-lecia WTZ ''Przylesie"

- sĘczeń 2009 - wystawa rysunków Mariusza Sztuby w Galerii''tak''
- październik 2009 - wyjście do Teatru Wielkiego - ''dzień Królowania'' Verdi
_ grudzień 2009 udział M.Sztuby/nagrodal i Marka Buczaka/wyróżnienie/ w II Wielkopolskim

Przeglądzie Twórczości PlasĘcznej osób Niepełnosprawnych 2009 ''Inny świat jest tu"

Warsztat terapii zajęciowej,,Krzemień'':
- Udział uczestników krzemienia w warsztatach aĘsĘcznych zorganizowanych w galerii ,,tak"
- Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień" zorganizował Ż wystawy prac uczestników

tworzących w ,,Krzemieniu'' zaĘĄułowane ,,Bez dopowiedzeń', które zostały zaprezentowane W
galerii ,,tak" w marcu i grudniu 2009 roku

- 1 uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Krzemień" brał udział w Teatracjach- programie
terapii teatrem realizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Młodych Twórców V'I.T.R'I.o.L.
Zajęcia uwieńczyło przedstawienie zaĄ1tułowane,,Proces" na motywach powieści Franza Kafki.
Premiera odbyła się 30 listopada 2009 w Teatrze Nowym w Poznaniu

- Galeria Sztuki Pogranicza Muzeum Sląskiego w Katowicach zorganizowała Justynie Matysiak
(uczestniczce warsztatu) wystawę prac aĘstki. Czas tnruania wystawy: 6.11.2009-
17.01.2010.

VIII. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i
wyróWnywania szans osób niepełnosprawnych W społeczeństwie we
Wszystkich dziedzinach życia.

Stowarzyszenie Na Tak współpracowało z młodzieŻą z Gimnazjum nr 24 w Poznaniu w ramach
integracji ze środowiskiem (młodziez - podopieczni stowarzyszenia uczestniczyli w okolicznościowych
im prezach integ raryj nych orga n izowa nych w Gim nazj u m ).

Szkoła ,,Zakątek"
Zapraszanie uczniów szkół masowych, rówieśników swoich podopiecznych na spotkania integraryjne.
Wprowadzanie indywidualnych systemów komunikacji alternaĘwnej dla osób niemówiących,
wykorzysĘwanych w czasie sytuacji zyciowych jak zakupy, wizyta w kawiarni, restauracji Mc Donalds,
kinie.
Szkoła organizowała działania umożliwiające udział uczniów w różnych formach zycia społecznego i

kulturalnego. Wydarzenia kulturalne, w których brali udział uczniowie w 2009 roku:
- SĘczeń 2009 - Kino Ciemna w Plazie,,Hanna Montana''
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- Marzec 2009 - X Festiwal Sztuki Naszych Dzieci
- Maj 2009 - Kino Mulikino,,Klopsiki i inne zjawiska pogodowe"
_ Czennliec 2009 - Biennale Sztuki Dziecięcej
- Czeruriec 2009 - wycieczka do Nowego Zoo
- Wrzesień 2009 - wizyta w Pizzerii na Cytadeli
_ Grudzień 2009 - wizyta w kawiarni

Przedszkole,,Orzeszek"
Uczniowie z Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia uczestniczą regularnie w zajęciach z hipoterapii i

dogoterapii w,,Orzeszku"

Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień" realizował działania angażujące bezpośrednio
niepełnosprawnych intelektualnie uczestników zadania, mające na celu zmianę w negaĘwnym
myśleniu o sobie samym wśród osób niepełnosprawnych inteleKualnie i stworzenie realnej szansy na
pozyĘwny odbiór osoby niepełnosprawnej intelektualnie przez społeczeństwo.

- Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień" zorganizował 5 tygodniowych treningów
samodzielności dla 25 niepełnosprawnych intelektualnie uczestników warsztatu' Program
wyjazdowych treningów był realizowany, aby dać osobom niepełnosprawnym inteleKualnie
realną szansę na: zdobywanie samodzielności i zaradności w życiu społecznym, zmianę
wizerunku z osoby bierno-zaleznej na akĘwnego członka społeczeństwa, poczucie sprawstwa,
rozwijanie mocnych stron i potencjału tkwiącego w niepełnosprawnej intelektualnie osobie,
dotarcie do zdrowej części społeczeństwa poprzez wykozystanie umiejętności i kompetencji
osób z niedoborem intelektualnym.

- Udział w życiu kulturalno- aĘsĘcznym na terenie Poznania. Udział 25 niepełnosprawnych
intelektualnie osób w zyciu społeczno- kulturalno- aĘsĘcznym, to nie Ęlko pomysł na
kreatywne i aktywne spędzenie czasu oraz ,,oswajanie się" z róŻnymi sytuacjami społecznymi.
To przede wszystkim stworzenie okazji osobom niepełnosprawnym intelektualnie do
samodzielnego dokonywania wyboru i planowania formy spędzenia czasu wolnego. Podjęcia
deryzji z kim, jak i gdzie osoba niepełnosprawna ma ochotę pobyć.

_ Nauka samodzielnego poruszania się po mieście i orientacji w przestrzeni- udział 10
uczestników WIZ ,,Krzemień'' w treningu komunikaryjnym

Warsztat Terapi i Zajęciowej,,Prrylesie'':
KonĘnuacja projektu Jestem pańnerem - trening aktywnego uczestnictwa w zyciu społecznym
osób niepełnosprawnych intelektualnie, zmierzający do rzeczywistej integracji społecznej'''
W ramach projektu uczestniry doskonalili umiejętność poruszania się w róznych strefach
przestrzeni miejskiej :

- trening orientacji przestzennej, korzystanie z komunikacji miejskiej,
- korzystanie z ofeĘ kulturalno-rekrearyjnej (muzea, kina, konceĘ, lokale, parki rozrywki,

obiekty sportowe itp.)
- zapoznanie się z różnymi miejscami publicznymi (np' urzędy)

Bardzo istotnym zadaniem było ćwiczenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z
obcymi osobami, takze w celu osiągnięcia konkretnego celu - np. zakupu biletu, zdobycia
informacj i, złożenia zamówien ia.
W ramach zajęć muzyczno-teatralnych uczestnicy doskonalili umiejętność rozpoznawania swoich i

cudzych emocji i radzenia sobie z ich przejawami.
W czasie spotkań z ciekawymi ludźmi uczyli się uwaznego słuchania, zadawania adekwatnych
pytań, komunikowania się z obrymi osobami w obrębie określonego i nowego dla nich tematu.
Uczestnicy doświadczyli poczucia sprawstwa planując swoje vuyjścia ije realizując. W ciągu dwóch
lat przeszli od oczekiwania na propozycje innych i działania wg. cudzych planów do aĘwnego
wybierania propozycji, a nawet ich zgłaszania oraz do aktywnego udziału w realizacji planów.

śDs ',Kamyk'' organizował działania umozliwiające udział uczestników placówki w różny.ch formach
życia społecznego i kulturalnego. Wydarzenia kulturalne, w których brali udział uczestniry SDS w 2009
roku:
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18.12.2009 Spotkanie opłatkowe z rodzicami i przyjaciołmi ,,Kamyka''
9.L2.z009,,Proste słowa" spotkanie z uczniami Gimnazjum Akademickiego Da Vinci
kwiecień-czenłiec - hospitacje studentów pedagogiki specjalnej
06.03.2009 Urodziny Kamyka
19.12.2009 Kwesta Gimnazjalistów Da Vinci dla Kamyka
18.11'2009 - vuyjście do Teatru Muzycznegio na spektakl "Pipi''
6.10.2009 - udział w koncercie ''Pra pra sen'' Trio Janusza Prusinowskiego w CK ZAMEK
1'10.2009 - wy"jście do ogrodu botanicznego na wystawę tkanin barwionych naturalnie
"Magia barw"
11.09.2009 - Wyjście do Starego Browaru
12.08.2009 - Wyjście do Starego Zoo

IX. Prowadzenie działaIności wydawniczej.

Galeria ,,taik'prowadzi działalność wydawniczą poprzez druk katalogów do vuystaw.

Poftal Informacyjny osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu

,,Sceny z Ącia codziennego" wydał w roku 2009 na rok 2010 kalendarz ,,Sceny z Życia codziennego''
prezentująry sylwetki 12 niepełnosprawnych osób z całej Polski- nakład 1000 szt.

X. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie
problemaĘki środowiska osób niepełnosprawnych i organizaqi
pozarządowych.

Kampania społeczna ,,Akademia Ludzi Pozytywnych. Jestem Na Tak'' przedstawiła osoby
niepełnosprawne intelektualnie w zaskakującej społecznie sytuacji, jako profesorów - tych,
od których można się uczyć pozytywnych zachowań. Hasło główne kampanii ,,Akademia
Ludzi Pozytywnych'' zobrazowane zostało zdjęciami konkretnych osób niepełnosprawnych
sfotografowanych sytuacjach codziennych, ze szczególnym zaakcentowaniem mimiki i

gestów. KaŻdy z 2 miesięcy kampanii promował jedną pozytywną postawę społeczną i zwrot
grzecznościowy:

- listopad _ ,,Bądź pogodny na co dzień''
- grudzień _ ,,Dziel się z radością''

Czas trwania kampanii outodorowej - 2 miesiące. Zasięg: krajowy, zintensyfikowany W

województwie mazowieckim i wielkopolskim.
Kampania wykorzystała następujące kanały komunikacji:

_ ATL(komunikat masowy)- citylighty (Warszawa, Poznań), prasa (dwumiesięcznik
,,P rzyjaciel"), Internet (pion, pl)

- BTL (komunikat indywidualny) - ulotki w formie insertów w Gazecie Wyborczej
(zasięg na województwo stołeczne i wielkopolskie), miesięcznik ,,Zwierciadło" _
zasięg ogólnopolski. Ulotki propagowały następujące hasła: ,,Bądź pogodny na co
dzień", ,,Dziel się z radością'', ,,Rób wszystko z entuzjazmem'', ,,Doceniaj każdy
dzień",,,Znaj swoja wartość".

Kampanii towarzyszyło równiez działanie niestandardowe - happening - 09.11.2009 - Teatr
Nowy w Poznaniu.

Prowadzenie Pońalu Informacyjnego
Wielkopolskiego www.pion.pl .

osób Niepełnosprawnych Województwa

30.01.2009r. Pion został wpisany do Ęestru Dzienników i Czasopism Sądu okręgowego W

Poznaniu pod numerem RPR 245I pod Ę1tułem ''Pion.pl - Portal Informacyjny osób
Niepełnosprawnych"
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W okresie od sĘcznia do grudnia 2009 roku ukazało się łącznie 1o2o aĘkułów w wersji
elektronicznej na portalu WWW.piOn.pl
BiuleĘn informafiny wysyłany był co Ędzień do 611 odbiorców.
Na forum pońalu zaĘestrowanych jest 1379 użytkowników (więcej o ponad 300 osób niż w roku
ubiegĘm)
Srednia liczba wizyt każdego dnia: B00 osób
Patronatem medialnym zostaĘ objęte 4 organizacje.
Przy pionie na stałe pracuje redaktor poftalu i dwie osoby niepełnosprawne W stopniu znacznYml
okresowo dziennikarka, pion współpracuje z informatykiem, grafikiem, prawnikiem, fotografami,
innymi osobami pisząrymi aĘkuły.
Pion współpracował w minionym roku m.in. z:

- Urząd Miasta Poznania, PFRON - w zakresie współfinansowania realizacji poektu
- MOPR, PFRON, PoPoN, WUP, Wydziały Zdrowia i PoliĘki Społecznej UM - w zakresie

wymiany informacji
_ Lokalne media (TVP3, Radio Afera, WTK, gazeta.pl, gazetaprawna.pl) i ogólnopolskie (WN24'

onet.pl, vitalon.pl, niepełnosprawni.pl) - w zakresie wymiany informacji
- Pozarządowe i samorządowe organizacje i placówki działające w polu pomocy osobom

niepełnosprawnym (Stowazyszenia, Fundacje)

Celem prowadzonychprzez PIoN działań było:
- Gromadzenie i upowszechnianie informacji związanych z temaĘką niepełnosprawności

(aktualności, informaQe o szkoleniach, sprawozdania z vuydarzeń, nowości technologiczne,
działalność wielkopolskich ngo)_ Stworzenie warunków lokalowo _ sprzętowych umozliwiających zatrudnienie przy redakcji
portalu osób niepełnosprawnych (redaktor techniczny i dziennikarz - osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym).

- Rzecznictwa praw i interesów osób niepełnosprawnych świadczonych pnez nich samych
- Promocja osób niepełnosprawnych osiągających sukcesy w przestzeni zawodowej,

aĄsĘcznej, osobistej.
- Prowadzenie forum internetowego, umożliwiającego wymianę poglądów i materiałów

merytorycznych w środowisku.
- Wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w Wielkopolsce, poprawa sprawności i skuteczności

działania
- Umozliwienie reprezentacji i promocji działań lokalnych organizacji pozarządowych

XI. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia
zawodov$ego kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacja
celów statutowych stowarzyszenia.

- Udział w konferencjach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin i opiekunów osób Z
Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI w Warszawie ,,Czas dla rodziców. Gdzie byliśmy, gdzie
jesteśmy, gdzie będziemy - 50 lat badań nad Zespołem Downa' Medycyna, rehabilitacja,
społeczeństwo'' - listopad 2009

- Udział w konferencji ,,Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i jego
rodziny" zorganizowanym W Gościmiu przez Wojewódzki ośrodek Metodyczny w Gorzowie
Wlkp' - październik Ż009

- udział w konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Pełnomocnikiem Rządu
ds. Równego Traktowania z p' Elżbietą Radziszewską - konferencja poświęcona dyskryminacji
osób z różnymi schorzeniami genetycznymi, w tym z Zespołem Downa w przestrzeni
publicznej - listopad 2009
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- szkolenie dla rodziców osób niepełnosprawnych z panią prawnik Barbarą opończewską z
WIFooN nt. ubezwłasnowolnienia osoby niepełnosprawnej intelektualnie

Pracownicy Poradni Rozwojowej dIa Dzieci i Młodzieży brali udział w następująrych
szkoleniach:

- szkolenie z zakresu choreoterapii przeprowadzone w InsĘrtucie szkoleń i Analiz Gospodarczych
w Warszawie - luĘ 2009 - 1 osoba

- kurs z integracji sensorycznej SI I.22-W przeprowadzony w,,SINED'Edukacja, Terapia
Małgorzata Karga, w Warszawie _ czenłiec 2009 - 1 osoba

Pracownicy Społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej brali udział W następująrych
szkoleniach:

- ,,Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne" - 1 osoba

- ,,Wideotrening Komunikacji'' _ 15 osób
- Neurofizjologiczne Podstawy Integracji Społecznej"- 1 osoba
- Kurs z Zakresu Pienłszej Pomocy - 19 osób
_ Konferencja ,,Specjalizacja Przyszłością Fizjoterapii'' - 2 osoby
- SĘmulacja Bazalna I stopień - 10 osób

- Anatomia Palpacyjna - 2 osoby
- ,,Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych IV stopień'' - B osób
- ,,Wspomagające i alternaVwne sposoby porozumiewania się osób niemówiących'' - 9 osób
- ,, Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego''' - 3 osoby
- ,,Prowadzenie zajęć rywalizaryjno- wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w

stopniu głębokim"- 2 osoby

Pracownicy Przedszkola Specjalnego,'orzeszek" brali udział w następujących szkoleniach:

- Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu - studia licencjackie
,,Ratownictwo medyczne" (iedna osoba)

- Supenłizja INPP (2 osoby)
- ,,Terapia zaburzeń sensorycznych metodą Delacato'' (1 osoba)
- ,,Praksja od ideacji do wykonania" (cztery osoby)
- ,,Zaburzenia rozwojowe niemowlat" (3 osoby)
- ,,Kompleksowa diagnoza małych dzieci z MPD" (pięć osób)

Pracownicy BIzoN wzięli udział w szkoleniach i konferencjach:
- szkolenie ''Wiedza warunkiem skutecznej pomocy-jak pracować z osobami dotkniętymi

chorobą psychiczną'' organizowany przez WIFoo 11.05.09y
- Konferencja ''Zatrudnienie w dobie kryzysu'' w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 17'11'09- Szkolenie ''Równowaga W pracy i W Zyciu'' organizowane przez Akademia Rozwoju Zasobów

Ludzkich WIFooN, Polski InsĘrtut Eriksonowski. 17-18.10.09
- Szkolenie,,Wypalenie zawodowe kadry socjalnej" realizowanym przez Fundację im. Królowej

Polski św' Jadwigiw ramach projeKu systemowego Regionalnego ośrodka PoliĘki Społecznej
w Poznaniu

Pracownicy v{Tz ,, Krzemień'' brali udział w szkoleniu:
- ,,Praca terapeuĘczna z osobami upośledzonymi umysłowoŁ szkolenie zorganizowane przez

Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji

Pracownicy WTZ,,Przylesie'' brali udział w szkoleniach:
- 2009 IV/V rok psychologii - 1 osoba- studia magisterskie
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- od października 2009 - I rok pedagogika - 1 osoba -studia licenQackie
- BHP-losoba
- Szkoła treningu grupowego - 1 osoba
- luty 2009 - Choreoterapia - alternatywna forma integracji. Warsztaty terapii tańcem - W

poszukiwaniu wewnętrznej siły - 1 osoba
- maj 2009 - ElemenĘ terapii tańcem jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i

pełnosprawnymi, w nawiązywaniu konta Ków interpersonalnych''- 1 osoba
- lipiec 2009 - Wiedza - doświadczenie - prakĘka - 4 osoby
- grudzień 2009- Ż część ,ElemenĘ terapii tańcem .... - 1 osoba

Pracownicy śDs ''Kamyk'' w wzięła udział w szkoleniach:
- Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - I stopień _ 1 osoba

(17-18.01.2009)
- studia podyplomowe - oligofrenopedagogika - 1 osoba (ukończone 0712009)
_ szkolenia - sĘmulacja bazalna - 1 osoba (24-26'10'2009)
- szkolenie video trening komunikacji - 1 osoba
- studia podyplomowe - edukacja pzedszkolna i nauczanie wczesnoszkolna - 2 osoby

(rozpoczęte 10/09)
- studia podyplomowe _ organizacja pomocy społecznej i prary socjalnej - 1 osoba (rozpoczęte

1o/oe)

Pracownicy księgowości brali udział w szkoleniu:
_ szkolenie doĘczące e-podpisu - 1 osoba

XII. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

A.Umowy o skutkach prawnych dotyczące działalności statutowej.

Lp. Nazwa insĘ1tucji
administracji pub.
lub niepub. z którą
nałlnicann llmowF

Nazwa zadania. Data podpisania
umowy.

Numer umowy.
Na dany okres czasu
( od-do).

Kwota
dotacji/dofinansow

ania zgodnie z
umowa-

1 MOPR w Poznaniu Dofinansowanie kosztów
działalności WTZ
,,Przylesie"

6.06.2000 Aneksy:
- 112009 zŻ.il.Ż009
- 212009 z 6.03.2009
-312009 z 5.i1.2009

1.01.2009-3 1.12.2009

Transza na rok 2009
3L0 716,00 zł

2 MOPR w Poznaniu Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej
,,Krzemień"

Umowa zawafta
1.03.2001

Aneksy do umowy:
nr Il2009 z Ż.0I.2009
nr Ż12009 z 6'03'2009
nr 312009 z 3.08.2009
nr 412009 228.12.2009

1.01.2009 -31.12.2009

Transza na rok 2009
369 900,00 zł

3 Urząd Miasta Poznania
Wydział oświaty

Dowóz uczestników do/ze
czkołV

5.01.2005 ow.PB-43231s/os Transza na rok 2009
90 227,ŻB

Pozostała działalność
szkołv snecialnei

Transza na rok 2009
95r 294,00

4 Urząd Miasta Poznania
Wydział oświaĘ

prowadzenie
niepublicznego
przedszkola specjalnego

dotacja ustawowa
na podstawie

wpisu do
ewidencji
placówek

oświatowych
wniosek: złoŻony
dnia 15.09.2007 r.

nnTvtwne

Nie doĘczy. Transza na rok 2009
493 965'00 zł
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odpowiedŹ dnia:
L9.L2.2007 r Ow.
t-43240-r-39107

5 Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia i

Spraw Społecznych

Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym
wsparcia w ośrodkach
dziennych i stacjonarnych
TU UZYSKASZ POMOC
( pierwotna nazwa
projektu: ,,Zespół
poradniany dla dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualną i ich
rnrlzin"'l

23.0r.2007 Umowa zss/LŻ3l2007
Fn 358/07 z dnia
23.0r.2001
Anek nr 2 z
2.01.2008

01.01.2009-31 .r2.2009

20 000'00 zł

6 Urząd Miasta Poznania Dofinansowanie działań
na rzecz integracji i

zwiększania uczestnictwa
w życiu społecznym:
,Jestem partnerem -

trening aKywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym osób
niepełnosprawnych
intelektualnie,
zmierzająry
do rzeczywistej integracji
snołecznei''.

23.0r.2007 Anek Nr 1do umowy
nr ZSS|t3Bl2O07
Fn 371l01

Aneks 1/2009 z
2.01.2009

1.01.2007-31.12.2009

10.000'00 zł

7 Urząd Miasta Poznania
Wydz. Zdrowia iSpraw
Społecznych

,,Działania na rzecz
integracji i zwiększania
uczestnictwa w Źyciu
społecznym dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualną"

Umowa z dnia
23.0r.2007

Umowa nr
ZSSl140l2007 zdnia
23.01.2007
Aneks nr 4 do umowy
Fn 373107
01.01.2009-31 .r2.2009

- aneK nr 2 z dnia
2.01.2008
- aneks nr 3 z dnia
10.09.2008

9 000'00 zł

8 Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia i

Spraw Społecznych

,,Tworzę Więc jestem! -
cykl integraryjnych
warsztatów
aĘsĘcznych, konkursów
i wystaw dla uzdolnionych
plastycznie osób
niepełnosprawnych
inteleKualnie.

28.03.2007 Umowa nr ZSS -
28812007

01.01.2009 -

31.12.2009

Transza na rok 2009
6 000'00 zł

9 Urząd Miasta Poznania ''RŻecznik samego siebie-
zWiększanie aktywnego
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w
życiu społecznym''

07.02.2008 uM zss-111/2008
FnII4Zl0B

1.01.2009-31.12.2009

Transza na rok 2009
13 000'00 zł

10 Urząd Miasta Poznania Zadanie dwuletnie w
ramach działania na rzecz
integracji i zwiększania
uczestnictwa w życiu
społecznym,, Dozwolone
od lat l8-stu- dorosła
osoba niepełnosprawna
inteleKualnie jako
Dańner soołecznv"

21 kwietnia 2008 Umowa nr ZSS-
266/2008, zawafta na
okres od 21.04.2008
do 31.12.2009

Transza na rok 2009
6 500,00 zł

11 Urząd Miasta Poznania
Wydz. Z|SS

,,MC - komunikacja
alternałwna i

Wspomagana - szansą
dla osób ze złoŻoną
n ienełnosnrawnościa''

3 1.12.2008 Umowa nr ZSSiBIIO9
1.01.2009-31.12.2009

40 000,00 zł.

L2 Urzad Miasta Poznania ..Srodowiskowv Dom 31.12.2008 Umowa nr 190 000.00 zł.
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Samopomocy,,Kamyk" -
Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu
głębszym ze sprzężonymi
zaburzeniami"

zssl62212o0B
(1.01 - 31.12.2009)
Aneksy:
nr 1 z 23.03.2009
nr2 z 15.09.2009.

13 Urząd Miasta Poznania ,,Wieloaspektowe
wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej ze
sprzężoną
n ienełnosorawnościa''

30.12.2008 Nr ZSS/82/09
Fn5925/08
01.01.2009 -
31.12.2009

13 000'00 zł

L4 Urząd Miasta Poznania ,,Rozwijanie aktywności
zawodowej osób
niepełnosprawnych
intelektualnie poprzez
świadczenie usług
terapeutv zawodoweqo."

31.12.2008 Umowa nr ZSS - 62109
Fn5903/09
01.01.2009 -
31.12.2009

21 080,00 zł

15 Miasto Poznań ,,Chcieć znaczy móc")
(zorganizowanie i

przeprowadzenie
warsztatów
psychologicznych,
rozbudzająrych
motywację i aktywizację
zawodową osób
niepełnosprawnych
inteleKualnie).

31.12.08 Umowa nr ZSS - 63/09
Fn5904/09
01.01.2009-
31.12.2009

18 920,00 zł

16 Wspólnota
Mieszkaniowa przy os.
B. Chrobrego 6 w
Poznaniu

umowa najmu
pomieszczenia
dodatkowego

05.01.2009 umowa na czas
nieokreślony

nie dotyczy

t7 Alliaz Polska S.A. Polisa ubezpieczeniowa
sprzętu Elektronicznego
od wszvstkich rvzvk

19.01.2009 Polisa Nr 281-09-097-
00153147

Nie dotyczy

18 Miasto Poznań Zwrot kosztów za
dowożenie uczniów
nienełnosnrawnvch

16. 02.2009 Nr Ow.1.4324-2109 Nie dotyczy

19 Hanna Wenz-Czyperek Umowa najmu lokalu 02.03.2009 Umowa na czas
nienkrp(lnnv

Nie dotyczy

20 ENEA S.A. Umowa o świadczenie
usługi kompleksowej

04.03.2009 Umowa AW127712009
Umowa na czas
nieokrećlonv

Nie dotyczy

2I Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa ul.
Dojazd 30, 60-631
Poznań

aneks do umovvy najmu
nr 57196

10.03. 2009 Aneks 1/2009
Nie dotyczy

22 PZU SA Ubezpieczenie od
odpowiedzialności
cvwilnei

17.03.2009 Polisa
seria F nr o458351
17.03.2009-16.03.2010

Nie dotyczy

23 PZU SA Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych
wypadków

17.03.2009 Polisa seria E nr
0419051
Aneks ANW nr
1251817 27.07.2009
17.03.2009-16.03.20i0

Nie dotyczy

24 Państwowy Fundusz
Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych

,Jrener Pracy -
zatrudnienie
Wspomagane osób
nienełnosnrawnvch''

17-03.2009 si urrRP/2009
1.01.2009-31.12.2009

Ż67 956zł

25 Polkomtel S.A. Umowa o śWiadczenie
usług
telekomunikacvinvch

2s.03.2009 Umowa nr 142/I/2009 Nie doĘczy

26 Polkomtel S.A. Umowa o śWiadczeniu
usług
telekom un ikacy'invch

26.03.2009 1. Nr
2. Nr

1.4s1r12009
t44/|lŻ009

Nie dotyczy

27 PFRON ,, Rehabilitacja i

terapia osób z
wieloraka' złoŻoną

30.03.2009 Umowa nr
zzol000007lrslD

254 BB0,00 zł
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nre 01.01.2009-1.12.2009
28 PFRON ,.Tu uzyskasz pomoc" 30.03.2009 Umowa nr

ZzO/0000071151D z
dnia 30.03.2009 r.
01.01.2009-31 .r2.20A9

I23 49o,0o zł

29 PFRON ''Sceny z życia
codziennego"

30.03.2009 Umowa nr
ZZO|000007lt5lD z
dnia 30.03.2009 r.

1.01.2009-31.12.2009

1B5 060'70 zł
(zwrot do PFRONU

600,70 zł)

30 "Morison Finansista
Audit'' Spółka z o.o. W
Poznaniu ul.Główna 6.

Umowa o badanie
sprawozdania
finansowego

3110312009 Umowa nr
BB/2008/2009
czas trwania umowy
mai 2009

Nie dotyczy

31 Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A.

Finansowanie wystawy
Krzvsztofa Wiśniewskieoo

08.04.2009r. Umowa darowizny 500,00 zł

32 Aquanet Dofinansowanie zakupu
fotelu rehabilitaryjnego

prsmo nr
DW lBZl379Ulr4r4Ll
2009 z dnia
09.04.2009

1 000'00 zł

33 Urząd Miasta Poznania Dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej
Krzemień"

21.04.2009 Umowa nr ZSS
Ż3712009

21.04.2009-3 1 .12.2009

41 100,00 zł

34 Urząd Miasta Poznania Dofinansowanie kosztów
działa|ności WTz Przylesie

2r.04.2009 Umowa nr ZSS -

23412009 Fn
2210l09
Aneks nr 1 z
11.09.2009

34 524,00 zł

35 Urząd Marszałkowski
Departament Sportu i

Turystyki

,,Rajd po Nadwarciańskim
Parku Krajobrazovvym -
impreza turysĘczno-
krajoznawcza dla dzieci i

młodzieży z Zespołem
Downa"

05.05.2008 3slDs.lrl2009
05.05.2009-30.05.2009

2.000,00 zl

36 Fundacja Banku
Zachodniego WBK

,,Wyspa szczęśliwości ,, -
wylazdy wakacyjne dla
dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością
intelektualna"

06.0s.2009 Umowa darowizny
L23lŻ009

6.000,00 zł

37 TFP Sp. z o.o. Dofinansowanie zakupu
paliwa i naprawy
cemnrhnaln

Pismo z dnia
7.05.2009

3 000,00 zł

38 ITCI Sp. z o.o. ul.
Filtrowa 65 lok.45, 02-
055 Warszawa

umowa darowizny 19.05.2009 bez numeru 10 000,00,-

39 Urząd Miasta Poznania
_Wydział Kultury i

Sztuki

,,Kontynenty aft. brut.
Poznajmy się w Poznaniu.
Spotkanie II"

10.06.2009r. KSz S i07l097
15.09.2009 -
15.12.2009

14 500,00 zł

40 Den Braven East sp. z
o.o., ul. Bukowska 11a
Wysogotowo
(Poznania, 62-08l
Przeźmierowo

umowa darowizny 29.06.Ż0o9 r bez numeru 400,00,-

4L Aquanet Dofinansowanie
modernizacji budynku

prsmo nr
DW lBZl379U/239srl
2009 z dnia
02.07.2009

1 000'00 zł

42 Fundacja Warbud -
Warto Pomaoać

Dofinansowanie obozu
rehabilitacvineoo

9.07.2009 Umowa darowizny z
dnia 09.07.2009

1 900'00 zł

43 PZU S.A. Ubezpieczenie
,,Bezpieczny Turysta"

31.07.2009 Polisa Nr 2603581
seria AG
01.08.2009 do
07.08.2009

Nie dotyczy

4 TU Alians Polska S.A.
ul. Domaniewska
50B,02-672 Warszawa

ubezpieczenie samochodu
POTBOJH

03.08.2009 Polisa 04109 AC 112
NNW 648 Car
Assistance 161 IP 708
35279690

nie dotyczy

18



10.08.2009-09.08.2010
45 TU Alians Polska S.A.

ul. Domaniewska
508,0Ż-6-1Ż Warszawa

ubezpieczenie samochodu
PO69272

03.08.2009 Polisa 04109 AC 112
NNW 648 Car
Assistance 708 IP
70835279550

10.08.2009 -

09.08.2010

nie dotyczy

46 Klub Spońowy
,,Posnania" w Poznaniu

Umowa najmu basenu 03.08.2009 Umowa nr 2/BAS
14.09.2009-20.06. 2010

Nie dotyczy

47 Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

.,Wspieranie rehabi litacji
osób niepełnosprawnych
oraz podejmowanie
działań w zakresie
funkcjonowania
soołeczneoo tvch osób"

07.08.2009 Umowa nr PS.I-
7.90161s-106/09
07.08.2009-1.12.2009

4.530,00 zł

48 Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

,,obóz treningowo-
wypoczynkowy dla osób
ze złożoną
niepełnosprawnością"

14.08.2009 Umowa nr PS.I-
7.90t61s-107109
- anek z dnia
24.08.2009
(14.08-1.12.2009)

5 796,00 zł

49 PZU S.A. Ubezpieczenie
uczestników oraz
personelu w ramach
Warsztatu Terapii
Za'ieciowei .'Krzemień"

19.08.2009 Polisa Nr CPK
10071001

04.08.2009 do
03.08.2010

Nie doĘczy

50 PZU S.A. Polisa do pakietu
ubezpieczeń
,,Bezpieczna szkoła''

20.08.2009 Nr CPH 10041059
-aneks nr 1078936 z
dnia 21.08.2009

21.08.2009 -

20.08.201 0

Nie doĘczy

51 Towarzystwo
Sportowe Olimpia

Umowa najmu basenu 01.09.2009 Umowa nr 341091I0
1.09.2009-
30.06.2010

Nie doĘczy

52 TU Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie mienia 03.09.2009 Polisa nr 147-09-093-
00166001
03.09.2009 do

02.09.2010

Nie dotyczy

53 Alliaz Biznes Plus Polisa ubezpieczeniowa
na lokal i Wyposażenie

07.09.2009 polisa nr 147-09-093-
00165624

Nie dotyczy

54 Poznańskie ośrodki
Sportu i Rekreacji

Umowa najmu 09.09.2009 Umowa nr CH.2.20153-
rsl09
10.09.2009-31.05.2010

Nie dotyczy

55 Słowacka Galeria
Narodowa

Umowa wypożyczenia
zbiorów kolekcji INSITA

16.09.2009 Umowa wypoŹyczenia
30/20091u2
15.09.2009 -
15.12.2009

Nie dotyczy

56 Generali Group ubezpieczenie
samochodu
stowarzyszenia z nr
rejestr. PO905HU

28.09.2009 Polisa do wniosku
6000243993s
2.r0.2009 -
2. i0.2010

Nie dotyczy

57 Fundacja
Evangelisches
Joha nnesstift

pismo z dnia
14.10.2009

14.10.2009 pismo z dnia
14.10.2009

20 328,50 zł

58 PZU S.A. Pakiet Szkoła 2009 15.10.2010 Nr polisy: CPJ
20031029
1.09.2009 -
31.08.2010

Nie dotyczy

59 TU Allianz Ubezpieczenie mienia i9.10.2009 Polisa nr 147-09-093
00167679
19. 10.2009-18.09.2010

Nie dotyczy

60 Fundacja PZU ,,Brygada 3R - rozwijać,
realizować, radować_
Wspiera rozwój i

aktvwność snołeczna

28.10.2009 4s/w2009
01.11.2009 -
30.04.2010

50 000'00 zł

l9
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niepełnosprawnych dzieci

61 PZU S.A. Ubezpieczenie OC
samochodu dowożącego
uczestników na zajęcia
terapeutyczne
prowadzone w ramach
Stowarzvszenia Na tak

09.11.2009 Polisa nr 5879742
Seria AGN
09.11.2009 do
08.11.2010

Nie dotyczy

Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A.

Realizacja działań na
rzecz osób
n i eoełnosorawnvch

23.1 1.2009 Umowa darowizny z
dnia 23.11.2009 r.

1 500'00 zł.

62 PZU S.A. Ubezpieczenie AC
samochodu dowożącego
uczestników na zajęcia
terapeutyczne
prowadzone w ramach
Stowarzvszenia Na tak

23.11.2009 Polisa Nr 5880373
Seria AGN

09.11.2009 do
08.1 1.2010

Nie dotyczy

63 PZU S.A. Ubezpieczenie mienia 15.12.2009 Polisa nr2602620 Seria
AG
Ż3'12'2009 do
22.r2.2010

Nie dotyczył

64 TFP Sp. z.o.o. Dofinansowanie
wyposażenia Sali
Doświadczania Swiata

Pismo z dnia
31.12.2009

1 500'00 zł

65 PFRON ,,ONI: samodzielni,
pracujący- Dorośli"

30.03.2009 Umowa nr
Z7Ol000007lISlD z
dnia 30.03.2009 r.

1.01.2009-31.12.2009

L43 733,60 zł
(zwrot do PFRONu

t7B9,16 zł)

B. o skutkach
Lp. Nazwa insĘ1tucji

administracji pub. lub
niepub. z którą podpisano
umowe

Nazwa zadania. Data
podpisania
umowy.

Numer umowy.
Na dany okres
czasu ( od-do).

Kwota
dotacji/dofi nansowania
zgodnie z umową.

1 Polskie Górnictwo Naftowe i

Gazownictwo SA
Reklama PGN|G
na elewac'ii śDS

7.11.2008 5 000'00 zł netto

2 Spółdzielcza Kasa
oszczędnościowo - Kredytowa
im. Franciszka Stefczyka

Sponsorowanie
wystawy
Przemysława
Kiebzaka .,Prqekt
niewidziane
miasta"

19.03.2009 16.03.2009 -
30.04.2009

z 440,00 zł (brutto)

3 Polskie Górnictwo Naftowe i

Gazownictwo SA
Umieszczenie
logo na
samochodzie i

logo na stronie
oion.ol.

10.06.2009 umowa nr 40109
1.07.2009 -

r.07.2010

12 000,00 zł

4 Polskie Górnictwo Naftowe i

Gazownictwo S.A.
Umieszczenie logo
na materiałach
reklamujących

26.06.2009 Umowa nr
4212009
26.06.2009 -
31.12.2009

6 000'00 zł (netto)

5 Spółdzielcza Kasa
oszczędnościowo - Kredytowa
im. Franciszka Stefczyka

Zamieszczenie
logo na
materiałach
nromocvinvch

28.09.2009 28.09.2009 -
30.11.2009

L 220 zł (brutto)

działa!ności

xnl. odpłatne świadczenia realizowane przez stowarzyszenie w ramach celów

Lp. Nazwa projektu. Kto ponosił
opłaty np.
uczestnicy
projektu,
sprzedaż'
doołatv ito-

Na co została pobrana
opłata np. uczestników
projektu, odbiorców
projektu.

Pobrana
kwota

całkowita w
zł

Koszt całkowiĘ
projeKu w zł

1. Kolonie/obozy Uczestniry
oroiektu

opłata skierowań. opłata
kadrv' opłata nocleqów'

55 031,82 56 377,45
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WvŻ/Wienia oraz Drzelazdow
2. Zespoły taneczne Uczestniry

nrnipkh r

Zakup strojów dla zespołu 384,31 549,06

3. Rajd po Nadwarciańskim
Parku Kraiobrazowvm

Uczestnicy
nroiektr r

Wpłaty na Wycieczkę Ż 677,1B z 677,r8

4. Program służący poprawie
stanu fizycznego i

psychicznego dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualna

Uczestnicy
pOektu

opłata za Wynajęcie toru na
basenie

3 088,71 5 52r,25

5. Program służący poprawie
stanu fizycznego i

psychicznego dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualną _ nauka
nłVWania

Uczestnicy
projektu

opłata za instruktorów
pływania

4 648,07 5 159,38

6. Zespół Poradniany dla dzieci
i młodziezy z
niepełnosprawnością
intelektualną

Uczestnicy
projeKu

Wpłaty na rehabilitację'
lekarza, zakup materiałów
terapeuĘcznych,
utrzvmanie noradni

r0 573,30 IO 815,47

7. Treningi samodzielności Uczestniry
poektu, sprzedaż
nrea

organizacja treningów
samodzielności

3 250,00 3 350,81

8. Dowóz uczestników do WTZ
,,Krzemień''

Uczestnicy
projektu

Zakup paliwa, opłaĘ
związane z eksploatacją
samochodu, wynagrodzenie
kierowcv i konwoienta

560,00 5 892,s2

9. RehabiIitacja uczestników
\NTZ,,Krzemień"

Uczestniry
projektu

Wynagrodzenia terapeutÓw
zawodowych, materiały do
teraDii

4 105,00 4 339,5Ż

10. obóz uczestników v\rTz
..Krzemień''

Uczestnicy
oroiektu

opłata za pobyt 4 800,00 4 870,02

11. Dowóz uczestników do WTZ
,,Przylesie"

Uczestnicy
projektu

opłata za Wynajem
samochodu.

4 310,00 10 000,00

L2. Rehabilitacja uczestnikóW
\NTZ ,,Przylesie"

Uczestnicy
projektu

Zakup materiałów do
terapii, opłata za media,
opłata za treningi
samodzielności

3 630,00 s 227,33

13. Rehabilitacja dzieci w
Przedszkolu,,Orzeszek"

Uczestnicy
nroiektu

opłata logopedy'
osvcholooa- oedaoooa

s 628,00 6 450,00

L4. opłaty za posiłki MOPR, GOPS,
oPs

opłata za Wyżywienie
uczniów olacówek

6 803,s0 15 701,00

15. opłata za prowadzenie
terapii metodą Tomatisa i

rehabilitacie

sprzedaż Wynagrodzenie dla
prowadzącego, materiały do
terapii

3 300,00 3 300,00

16. Dowóz uczestników do SDS
,,Kamyk"

Uczestnicy
projektu

opłata za wynajem
samochodu oraz paliwo

17 940,00 18 986,15

L7. Rehabilitacja uczestników
SDS,.Kamyk"

Uczestnicy
pOektu

opłata za materiały do
terapii, usługi lekarskie,
media

6 Ż20,00 6 228,92

18. obóz uczestników SDS
Kamvk"

Uczestnicy
nrnicktr r

opłata za pobyt 4 550,00 6 377,40

19. Program służąry poprawie
stanu fizycznego i

psychicznego dzieci i

młodzieb1 z
niepełnosprawnością
intplektrrelna

Uczestniry
projektu

opłata instruktorów tańca 3 810,00 3 877,90
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XIV. Informacje o działalności gospodarczej.

Wynik finansowy na działalnoŚci gospodarczej _ zysk'' 22 04o,83 zł
Wynik finansowy z działalności gospodarczej w całości został przekazany na cele statutowe
Stowarzyszenia

XV, Informacja o poniesionych kosztach.

XVI. Informacja o Wysokości uzyskanych przychodów.

Kosztv Kwota olo

1.

Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnei 3 577 529.18 66,900/o

2.

Koszty realizacji działalności statutowej
odołatnei 775 647,36 3,290/o

3. Kosztv działalności administracvjnej, w tvm: r 456 966,82 27,290/o

wvnaorodzenia. um. cvwilnoorawne. narzutv 72r 467,26

4. Działalność oosoodarcza' w tvm: 57 284,13 L,O70/o

kosztv dział. qospodarczej 57 015,35

kosztv sorzedażv 200.00

kosztv finansowe 1 1.93

oozostałe kosztv ooeracv'ine 56.85

5. Kosztv finansowe 2 4A2.24 0,050/o

6. Pozostałe kosztv operacvine 74 852,02 1,400/o

Kosztv ooółem: 5 338 67s,7s 1OO o/o

Przvchodv Kwota o/o

1. P rzvchodv z działa l n oŚci statutowei n ieod płatn ei 4 847 434,65 93.30 %

a) dotacie. w tvm: 3 773 879,39

Urząd Miasta 454 111.76

Urzad Miasta _ Wvdział Oświatv '1 535 486,28

PFRON 1 059 789,70

MOPR 680 616.00

Urząd Marszałkowski 2 000,00

2Ż
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PZU 25 646,74

BZ WBK 6 000 00

b) darowiznv 769 357.04

c) spadek 75 651,36

d) 1o/o 223135.86

e) składki członkowskie 5 411,00

2. Pzychody z działalnoŚci statutowei odpłatnei 145 309,89 2,80 %

3. DziałalnoŚĆ qospodarcza. w tvm: 79 324,96 1.52 o/o

Drzvchodv ze sorzedeżv 75 362,98

zwrotza zatrud. osób niepełmosprawnvch SoD 3 599,58

zwrotza zatrud. osób nieoełmosorawnvch ZLlS 361 .32

oozosiałe ozvchodv oDeracvine 1,08

4. Pzvchodv finansowe 420.51 0.01%

5. Pozostałe pŻVchodv operacvine, W tvm: 123 094,09 2,37 %

zwrotza zatrud. osób niepełmosorawnvch SoD 115 769.34

zwrol za zatrud. osób niepełmosprawnvch ZUS 1622.36

MOPR 2 336,90

pozostałe przychody operacyj ne 3 365.49

Przvchodv ooółem 5 195 594,10 100%

xWI. Łączna kwota Wynagrodzeń wypłaconYch przez Stowarzyszenie z
podziałem na wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem:
W Ęm:
Płace zasadnicze:
Premia:
Zakładowy fundusz nagród:
Nagrody rocznel
Wynagrodzenie za okres chorobowy:
Dodatek funkryjny:
Umowy cywilnoprawne:

2 861 476,05 zl

I B52I25,aI zł
454 597,45 zł
28 B99,67 zł
24 625,00 zł
34 235,02 zł
53 895'66 zł

409 736,23 zł
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Ekwiwalent urlopowy: 3 36Ż,0I zł

xvIII. Informacje o rozIiczeniach Stowarzyszenia z Ęftułu ciążących
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych
deklaracji podatkowych.

Deklaracje PIT-4 wynagrodzenia 164 Ż74,00 zł

umowy zlecenia 27 0Ż2,00 zł

Deklaracje VAT-7

cIt-8

432,00 zł

69,00 zł

XIX. Informacja o środkach trwałych.

Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Wartość początkowa

Stan na
początek roku
obrotorłreoo

Przychody Rozchody Stan na koniec
roku obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
uzytkowania

600 000,00 0,00 63 600,00 536 400,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inzynierii
lądowej i

wodnei

664 050,00 730 345,0
0

0,00 7 394 395,00

Urządzenia
techniczne i

MASZVNV

663 526,29 272 rI3,5
0

19 978,59 915 74r,20

Srodki
transportu

336 080,00 0,00 0,00 336 080,00

Pozostałe
środki trwałe

227 919,46 70 737,O5 4I9,OO 298 237,5r

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w
budowie

Inne wartości
niematerialne

i orawne

37L20,44 1052,00 0,00 38 172,44
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Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwałych

Umorzenia

Stan na
początek

roku
ohrotoureao

Amortyzaci
a za rok

2009

Inne
zwiększenia

Zmniejszen
ia

Stan na
koniec roku
obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
użytkowania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wocln e i

t2 067,5O 18 332,58 18 332,58 0,00 30 400,08

Urządzenia
techniczne i

MA qTVN V

633 416,67 54 766,66 55 430,66 19 978,59 668 868,74

Srodki
transpoftu

98 489,74 96 612,00 96 612,00 0,00 r95 ror,74

Pozostałe
środki trwałe

190 407,58 52 962,99 52 96Ż,99 0,00 242 957,57

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
niematerialn
e i orawne

37 120,44 1052,00 1052,00 0,00 38 172,44

XX. Waftość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia

Aktywa tnłlałe: Ż 343 53I,5B zł
Aktywa obrotowe: 3I7 I3I,95 zł
Zobowiązania: I78Ż 962,04 zł

)oG. Liczba zatrudnionych W stowarzyszeniu Pomocy osobom Zespołem
Downa z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Średnia liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu w 2009r Vvynosi: 98,50
Liczba zatrudnionych na koniec 2009r w przeliczeniu na całe etaty Wynosi : 89,4t

)oGI. Podział według zajmowanych stanowisk:
(stan z 31.t2.2009)

Rehabilitant
Kierowca
terapeuta zajęciowy

8,33
2,5

9
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kierownik WTZ
pracownik gospodarczy
pracownik administracyjny
Kasjer
z-ca kierownika
Psycholog
Konwojent
nauczyciel-pedagog specjalny
Kucharka
ayste nt Ży cia codzien nego
asystent rehabilitanta
dyrektor pzedszkola
WoŹna
lntendent
pomoc pedagogiczna
opiekunka do dzieci
Pielęgniarka
pracownik ds. spzedazy
dyrektor galerii
Grafik
pracownik do spraw obsługi ekspozycji
Fizjoterapeuta
kierownik poradni
Nauczyciel
pomoc terapeuty
dyrektor szkoły
pedagog specjalny
kierownik SDS
trener AAC
koordynator projektu
poŚrednik pracy
doradca zawodowy
pracownik redakcji pońalu
Dziennikaz
redaktor naczelny
operator internetowej giełdy pracy
trener pracy
p.o. głownej księgowej
głowna księgowa
Księgowa
asystent biurazarządu

)OGII. Przeprowadzone kontrole.

2
3

0,4
0,1
0,3

3,25
0,6

4
1

1

1,2
1

1

1

1

1

1

I

1

1

0,23
5

0,45
I

8,8
I

4
I

1

1

0,45
1

1

1,5
1

0,3
4
1

1

1

1

Lp. Organ kontrolny. Czas trwania
kontroli,

Zakres kontroli fiaka
placówka, na jakie
zadanie, projelG
działanie).

Wynik kontroli.

1 Miejski ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu

23-26'0Ż'2009 kontrola merytorycznej
fi nansowej działalności
WTZ ,,Przylesie" za rok
2008

Kontrola merforyczna bez zaleceń.
Kontrola finansowa - stwierdzono 1 uchybienie,
które zostało wykonane 08.04.2009

2 PaństWoWV Pnwiatnwv 16.03.2009 r Kontrola sanitarno- Bez zaleceń
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Inspektor Sanitarny
W Poznaniu, ul. Sieroca
10

epidemiologiczna obiektu

3 "Morison Finansista
Audit'' Spółka z o.o. W
Poznaniu ul.Główna 6.

Maj 2009 Badanie sprawozdania
finansowego i

merytorycznego
Stowarzyszenia za rok
2008

op|nia wydana przez Biegłego rewidenta dnia
29.05.2009 roku jest pozytywna

4 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
W Poznaniu, ul. Sieroca
10

17.06.2009 Bezpieczeństwo
przechowywanych i

wprowadzanych do
obrotu produktóW
spożywczych, ocena
stany sanit- epid.
zakładll

Bez zaleceń

5 Terenowa Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna w
Poznaniu

23.06.2009 Kontrola bieżącego stanu
sanitarno-higienicznego
obiektu w WTZ
.-Przvlesie"

Nie stwierdzono nieprawidłowości

6 Miejski ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

26.10.2009-
04.1 1.2009,
protokół
podpisano w dniu
20.1 1.2009

Kontrolą objęto
finansową i merytoryczną
działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej
,,Krzemień" w roku 2008
w zakresie otrzymywanej
dotacji przekazywanej
przez MOPR

W wyniku kontroli sporządzono zalecenia
pokontrolne, które zostały wypełnione do 31
marca 2010roku.

)oGV. Informacje uzupełniające :

a) CzłonkowieZarządu i innych organóW Stowarzyszenia Na Tak nie otrzymują
wynagrodzenia.
b) W 2009r. nie byĘ udzielane zadne poŻyczki pieniężne'
c) W 2009r. Stowarzyszenie posiadało lokatę W Wysokości 3749,55 zł w banku Nordea Bank
Polska
d) W 2009r. Stowarzyszenie otrzymało w drodze nabycia spadku środki pienięZne W Vvysokości
60 723,78 zł

XxV. odpisy uchwał Zarządu.
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