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I. Zasady działalności statutowej

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy We wszystkich dziedzinach zycia osobom
niepełnosprawnym z dysfunkcją intelektualną a w szczególności osobom z Zespołem Downa oraz ich
rodzinom.

Celem Stowarzyszenia jest:
1' Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na kazdym etapie zycia.
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną"
3. Kształtowanie pozyĘwnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
intelektualną.

1' Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną:
a) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeuĘcznej, leczniczej i edukacyjnej

dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin
b) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turysĘcznej dla osób

niepełnosprawnych
c) organizowanie pomory lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
d) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
e) organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
f) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
g) prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym

zyciu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy/ poradnictwa
zawodowego oraz akĘwnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i

Wspomaganego na otwaĘm rynku pracy a także edukacji ustawicznej
h) podejmowanie działań zmierzających do akĘwizacji i integracji całego środowiska działającego na

rzecz osób niepełnosprawnych, W tym innych organizacji, placówek, insĘrtucji.
i) prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, Że szczególnvm uwzględnieniem działalności

aĘsĘcznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych
j) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób

niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach zycia
k) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do wpierania podmiotów ekonomii społecznej i

osób wymagających szczegól nego wsparcia
l) prowadzenie działalności wydawniczej
m) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problemaĘki środowiska

osób n iepełnosprawnych i orga n izacj i poza rządowych
n) inspirowanie, popieranie i realizowanie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie

reha bi l itacj i psychofizycznej i ada ptacj i społecznej
o) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr dla potrzeb terapii

osób niepełnosprawnych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną:
a) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej

dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin
b) organizowanie i prowadzenie działalności spottowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób

niepełnosprawnych
c) organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
d) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
e) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
f) prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezaleznym, samodzielnym

zyciu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego iprzygotowania do pracyr poradnictwa
zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa prary, zatrudnienia chronionego i

Wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej
g) prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, Że szczegolnvm uwzględnieniem działalności

aftysĘcznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych
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h) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problemaĘki środowiska
.. osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych
i) inspirowanie, popieranie i realizowinie uaoań nóukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie

reha bi l itacj i psychofizycznej i ada ptacj i społecznej

3' Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie moze powoływać placówki własne, tworzone w oparciu oprzepisy obowiązujących aktów prawnych.

II. Formy działalności statutowej Stowarzyszenia Na Tak W 2o1o roku

W 2010 roku Stowarzyszenie Na Tak konĘnuowało działania podjęte w latach poprzednich,
doĘczące:

_ działalności na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa i ich rodzin;- prowadzenia poradnictwa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (Poradnia Rozwojowa
dla Dzieci i Młodziezy)

- kompleksowego wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosĘch osób z wieloraką
niepełnosprawnością i głębszym stopniem niepeinosprawności (Przedszkole Specjalne
,,orzeszek", Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna i Społeczne Gimnaz;um ,,Zakątek,,,Srodowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk,')

- akĘwizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych (Warsztat TerapiiZajęciowej ,,Przylesie", Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień", Agerrc;a Zatrudniania
Wspomaganego BiZON)

- akĘwizacji aĄ_sĘcznej i promocji sztuki art.-brut (Galeria,,tak',)- działalności informacyjnej dla osób. niepełnosprawnych i oiganizacji społecznych (Portal
I n fo rm acyj ny osó b N iepełn os p rawnych !!Wg.piail.p1)

Szczegółowy opis kazdego rodzaju działań (p{*ó*"k) został zamieszczony w dalszej częścisprawozdania.

Ponadto w 2010 stowarzyszenie podejmowało działania mające na celu wzmocnienie potencjałumerytorycznego i organizacyjnego organizacji i jej dalszy ,or*ói; wzrost współpracy ze społecznościąlokalną i polepszenie rozfioznńalnośći 
- 

'1";"ń';;;; nagłośnienie problemów osóbniepełnosprawnych.

1) Kontynuacja i pogłębienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Na Tak a fundacją EvangelischeJohannesstift z Berlina.
24 maja 2010 grupa 60 członków, podopiecznych i pracowników stowarzyszenia wzięło udział wintegracyjnym maratonie ,,Run-of-spirit"'w_4 konkurencjach: bieg dla dzieci na 1 km, nordicwalking na 5 km, bieg bez barier dla osób niepełno'ińny.h z opiekunami i na wózkachinwalidzkich na 2 km oraz Run-of-Spirit na 10 km.
W dniach 13-16 września 2010 sześciu przedstawicieli stowarzyszenia (w Vm 3 kierownikówplacówek dla osób dorosĘch, 2 terapeutóW oraz rooiic-arctritekt) wzięło udział w 4-dniowychwarsztatach W 

'Berlinie doĘczących temaĘki mieszkalnictwa *'óo'uóln"go dla osóbniepełnosprawnych.
9 grudnia 2010 obie organizacje podpisały oficjalną umowę o współpracy'

2) Wzmocnienie zasobów lokalowych stowarzyszenia:
' y miesiącach sierpień - grudzień 2010 został przeprowadzony generalny remont budynkusrodowiskowego Domu samopomocy ,,Kamyk"'wraz z adaptacj[ budynlu i otoczenia dopotrzeb osób z głębszą niepełnosprawnością' Zakres prac obejmował: ocieplenie budynku iwykonanie nowej elewaĄi i zabezpieczenie itropooacrru, wymiana instalacji elektrycznej wbudynku, remont łazienek, adaptacja 40 mŻ piwnicy na salę doświadczania świata, montazpodnośnika (windy) dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie 450 m2 terenu wokółbudynku na ogród. InwesĘcja została sfinansow-ana ze środków PFRoN, Wojewody

Wielkopolskiego, fundacji i prywatnych sponsorów'
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3)

. Sukcesem zakończY,V się wieloletnie starania Społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej

,,Zakątek'' o nowy budynek' Miasto Poznań przekazało na cele szkoĘ budynek wolnostojący

ńr'yul.Winogrady Ia4w Poznaniu(czterykondygnacjezwindąołącznej pow..11B0m2).W
nowej szkole-znajdzie miejsce 40 dzieci z wieloraką złoŻoną niepełnosprawnością' Budynek

wymaga generalnego remontu.
. Przygotowana zosiała architektoniczna koncepcja adaptacji budynku przy ul' Płowieckiej

1właśność stowarzyszenia) na mieszkania treningowe dla chcących się usamodzielnić osob z

niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskano pozwolenia administracyjne na

przeprowadzenie inwesĘcji.

Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób

niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach zycia:

. ' organizacja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego ',Wykluczeni"' 
TemaĘka konkursu

dćtyczyła'osó6 wyi<luczonych społecznie w szczególności poprzez niepełnosprawność, ale

tatze ubóstwo, beżdomność i in., które znoszą przeciwności losu dzięki pomocy innych ludzi.

Konkurs fotograficzny ,,Wykluczeni" został zorganizowany dzięki współpracy Stowarzyszenia

Na Tak z firmą Siemens, w ramach programu ,,Wolontariat pracowniczy". Celem konkursu

było nagłośnieńie problemaĘki wykluczenia a W szczególności kształtowanie pozytywnych

postaw wobec osób niepełnosprawnych a takze promocja idei wolontariatu, pomocniczości

oraz społecznej odpowiedzialności biznesu
. orgunirucja kampanii społecznej ,,Bądź na tak - pomóz niepełnosprawnym dzieciom'' (w

ramach działalności zgodnie z &7 pkt'lm statutu stowarzyszenia). Kampania informowała
o działalności stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych' Kampania
outdoorowa trwała od lutego do kwietnia 2010 roku. Zasięg: krajowy,
zintensyfikowany w województwie mazowieckim i wielkopolskim

. udział w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz aĘkuły prasowe.

Działania zmierzające do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób

niepełnosprawnych:
. udział pracowników Stowarzyszenia Na Tak w II Dniu organizacji Pozarządowych w Poznaniu

(stoisko i prezentacja działań stowarzyszenia _ wrzesień 2010 r) oraz Wielkopolskich Targach

Pracy i Wolontariatu zorganizowanych przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną (stoisko i

prezentacja stowa rzyszen ia).
. organizacja pikniku dla pracowników stowarzyszenia _ celem było zapoznanie i integracja

pracowników róznych placówek stowarzyszenia (łącznie ok. 100 osób)
. organizacja konkursu dla pracowników, członków i przyjaciół stowarzyszenia na hasło

promocyjne stowarzyszenia - zorganizowany w grudniu 2010 r. konkurs miał na celu

zaktywizowanie i zintegrowanie wokół wspólnego celu pracowników stowarzyszenia,
oderwanie ich od codziennej pracy i nakłonienie do postrzegania działalności stowarzyszenia w

szerszej perspekĘwie. Konkurs wygrało hasło: Stowarzyszenie Na Tak otwiera

niepełnosprawnym świat' Autorką hasła była niepełnosprawna (poruszająca się na wózku

inwalidzkim) dziennikarka prowadzonego przez stowarzyszenie poftalu pion.pl.

W 2010 Prezes Stowarzyszenia Halina Grzymisławska- Słowińska została laureatką plebiscytu

TVP3 - Człowiek Wielkiego Serca, który z zamiłowania wspiera osoby niepełnosprawne. Ponadto
zgłoszona przez stowarzyszenie p' Jolanta Kończak - koordynatorka wolontariatu młodzieŻy
gimnazjalnej (szkoła Da Vinci) otrzymała wyróznienie w konkursie Wolontariusz Roku'
W ramach popierania badań naukowych sprzyjających postępowi w dziecinie rehabilitacji
psychofizycznej (zgodnie z &7 pkt'ln statutu stowarzyszenia) w 2010 roku rozpoczęto badania

lekarskie symptomów choroby Alzheimera u osób z zespołem Downa w Klinice Neurologii Szpitala

MSW|A w Poznaniu.

4)

s)

6)
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7) Prezes Stowarzyszenia Na Tak wzięła udział w konferencji ,,IdenĘfikacja barier w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy". Pracownik księgowości 2010 roku wziął
udział w szkoleniu ,,Sprawozdawczość organizacji a profesjonalny wizerunek''.

W ramach Stowarzyszenia Na Tak prowadzonych jest 9 placówek oraz podejmowane są
działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa:

1. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa i ich rodzin
2. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i MłodzieŻy
3. Przedszkole Specjalne,,Orzeszek"
4' Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna i Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek"
5' Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie"
6. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień"
7 ' Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Kamyk''
B. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON
9. Galeria ,,tak"
10. Pońal Informacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion.pl

1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołem Downa i ich rodzin.

Stowarzyszenie Na Tak w ramach działalności rekreacyjnej i spońowej (zgodnie z &7 pkt. 1b
statutu stowarzyszenia) zorganizowało:

1) Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieŻy (zgodnie z &7 pkt.1a) statutu stowarzyszenia):
- rodzinny turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy w Radzyniu dla grupy dzieci z zespołem Downa

w wieku niemowlęcym i przedszkolnym w terminie 17'07-Ż4.07.2010 r'
- rodzinny turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy w Radzyniu dla grupy dzieci z zespołem Downa

w wieku szkolnym w terminie 1.08-14.08.2010 r.
_ turnus rehabilitacyjne dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa w ostrzycach w

terminie 28.06-1 1.07.2010 r.

- dwa turnusy rehabilitacyjne dla młodzieŻy i dorosłych osób z zespołem Downa w
Sarbinowie Morskim w terminach 18.06-02.07'Ż0I oraz 28'06-L2'07.2010 r.

obozy letnie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
(zgodnie z &7 pkt.1 b) statutu stowarzyszenia):
- obóz dla dzieci z zespołem Downa w wieku szkolnym w osiecznej k' Leszna w terminie

17.07-29.07.2010 r.

- oboz dla młodzieży z zespołem Downa w Szklarskiej Porębie w terminie 24'07-07.0B'2010r.
- oboz dla dorosłych osób z zespołem Downa w osiecznej k' Leszna w terminie 09.08-

18.08.2010 r.

- oboz dla dorosĘch osób z zespołem Downa w Scafa k. Pescary we Włoszech w terminie
16.07-29.07.2010 r.

Zimowiska dla dzieci, młodzieży i dorosĘch osób z zespołem Downa:
- dla młodzieży z zespołem Downa w Zaborówcu w terminie 25.01-31.01.2010 r.
- dla dorosłych osób z zespołem Downa w Zaborówcu w terminie 25'01-31.01'2010 r.

Wycieczka turysĘczno-krajoznawcze dla młodziezy, dorosłych osób z zespołem Downa oraz
ich rodzin _ rajd po ziemi mazowieckiej i zwiedzanie Warszawy w terminie 2Ż-23'05.20t0 r.

Rajd i piknik integracyjny po Puszczy Zielonce - dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z
zespołem Downa i ich rodziców w terminie 25.09.2010 r.

Imprezy noworoczne dla dzieci, młodzieŻy i dorosĘch osób zespołem Downa zorganizowane w
Szkole Specjalnej nr 102 w Poznaniu - styczeń 2010 r.

impreza walenĘnkowa dla młodziezy i dorosłych osób z zespołem Downa w klubie Blue Note
- luĘ 2010 r.

W ramach zajęć sportowych (zgodnie z &7 pkt. 1b) statutu stowarzyszenia):

2)

3)

4)

s)

6)

7)

B)
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- prowadzenie cotygodniowych zajęc z nauki i doskonalenia pływania w okresie od
września'."fi 

l]:r;:::,i.:;':xr",?ffi :#.]i":i j;:J*i8łr"''"olimpia
t grupa dorosĘch osób z zespołem Downa na basenie PosiR
. dwie grupy dorosĘch osób z zespołem Downa na basenie Posnania

: współpraca z oddziałem Wielkopolskich olimpiad Specjalnych - Polska - W ramach
stowarzyszenia działa Sekcja olimpiad Specjalnych ,)eżykl" (w jej ramach podopieczni
stowarzyszenia uprawiają takie dyscypliny spońu jak: pĘwanie, narciarstwo, tenis
stołowy, jazda na rolkach , jazda na Ęzwach)'

- zorganizowanie zawodów pływackich na basenie Posnania dla podopiecznych
stowarzyszenia w styczniu 2010 r.

9) W ramach zajęć tanecznych
- prowadzenie coĘgodniowych zajęć tanecznych w okresie od września do czerwca dla

dzieci' młodzieŻy:1"ffg*:'''T'1j,1]!rliii'r3:,[:1","rĘch 
osób z zespołem Downa)

' zespół taneczny Promyk (grupa dorosłych osób z zespołem Downa). zespół taneczny Impuls (grupa młodzieży z zespołem Downa)
zespół taneczny Galimatias (grupa dzieci z zespołem Downa w wieku
szkolnym)

- udział zespołów tanecznych: Impuls, Galimatias, Promyk w Wielkopolskim Przeglądzie
Zespołów AĘsĘcznych w Górce Klasztornej - maj 2010 r'

- udział zespołu tanecznego Galimatias w X Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci organizowanym
w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu - marzec 2010 r.
udział zespołów tanecznych impuls i Promyk na II Dniu organizacji Pozarządowych w
Poznaniu - wrzesień 2010 r.

- udział zespołu tanecznego Promyk w XIII Festiwalu Sztuki Wszelakiej w Łodzi - listopad
2010 r.

10) Udział grupy dzieci i młodzieŻy w całorocznych konceftach Pro Sinfoniki
11) Udział dzieci i młodziezy - podopiecznych stowarzyszenia w imprezie karnawałowej

2010) i andrzejkowej (listopad 2010) organizowanych przez młodziez z Gimnazjum
Poznaniu (zgodnie z &7 pkt.1j) statutu stowarzyszenia)

12) Zorganizowanie coĘgodniowych zajęć teatralnych dla grupy młodzieży i dorosłych
zespołem Downa od października 2010 r'

(sĘczeń
nr24w
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2. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.
Beneficjantów poradni mozna podzielić na trzy zasadnicze grupy :

- niemowlęta i małe dzieci
- dzieci starsze i młodzież
- rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży

Rodzicom i opiekunom udzielane są porady psychologiczne, jak postępować z dzieckiem
niepełnosprawnym i jak rozwiązywać problemy wynikające z niepełnosprawności dziecka' Natomiast
dla pozostałych beneficjentów zakres przeprowadzonych zajęć terapeutycznych obejmował zajęcia z
psychologiem dziecięcym, logopedą pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą (zgodnie z &7 pkt. 1a)
statutu stowarzyszenia).
Indywidualne zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieŻy przeprowadzano wykorzystując
odpowiednio metody NDT Bobath czy VojĘ' obok zajęć ogólnorozwojowych takich jak: Metoda
Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Edukacja wg Marii Montessori czy
Terapia Ręki organizowano też indywidualne zajęcia z Integracji Sensorycznej, tzw. uczenie się przez
zmysĘ (właściwe stymulowanie sensoryczne W celu uzyskania odpowiedniej reakcji adaptacyjnej_
zachowania ) orazzajęcia z Integracji odruchów wg Sally Goddart.
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Kompleksową pomoc w Poradni uzyskało w 2010 roku 145 dzieci z Poznania i okolic.

W 2o1o roku Pracownicy Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży brali udział w
następujących szkoleniach (zgodnie z &7 pkt.1 o) statutu stowarzyszenia):

- kurs I stopnia Stymulacji Bazalnej koncepcji Profesora A. FrÓhlich do pracy z osobami z
głębokim upośledzeniem - 1 osoba

- kurs instruktorski masazu Shantalli - 1 osoba
- kurs doskonalący Metodę Dobrego Staftu wg prof. MaĘ Bogdanowicz
- szkolenie z socjoterapii - praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania - 1 osoba
- szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 1 osoba

3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne,,Orzeszek"

Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,,Orzeszek" prowadzone jest dla 15 dzieci ze znacznym i

głębokim stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z róŻnorodnymi schorzeniami
neurologicznymi i geneĘcznymi _ dziećmi lezącymi, nie mówiącymi, wymagającymi karmienia i

zabiegów pielęgnacyjnych. W przedszkolu prowadzone Są codziennie indywidualne zajęcia
fizjoterapeuĘczne, rehabilitacyjne i pedagogiczne (zgodnie z &7 pkt'1) statutu stowarzyszenia).
Dodatkowo organizowane są róznorodne formy zajęć grupowych, coĘgodniowa hipoterapia i

dogoterapia. Przedszkole dowozi do domów wszystkie dzieci własnym transpoftem.

W 2010 r. Przedszkole Specjalne ,,orzeszek'' zorganizowało dwa wyjazdy terapeuĘczno-
rekreacyjne (zgodnie z &7 pkt.1b) statutu stowarzyszenia):

- dziesięciodniowy wyjazd terapeuĘczni-rekreacyjny dla 15 niepełnosprawnych dzieci W

Wojnowie w dniach 26.06-06.07.2010 r.

- wyjazd do Rościnna dla caĘch rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w dniach 03-05 września
2010 r.

W ramach inicjowania i realizowania działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie(zgodnie z &7 pkt.lj) statutu stowarzyszenia) przedszkole
,,Orzeszek" zapraszało uczniów z Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia do regularnego uczestniczenia
w zajęciach z hipoterapii i dogoterapii w,,orzeszku''

Pracownicy Przedszkola Specjalnego ,,orzeszek" w 2o10 roku brali udział w następujących
szkoleniach(zgodnie z &7 pkt. o) statutu stowarzyszenia):

- Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu _ studia licencjackie
,,Ratownictwo medyczne" - 1 osoba

- SpecjalisĘczny program terapii,,sensor-komplex'dla dzieciz deficytami rozwojowymi- 5 osób: ,,Speryfika zaburzeń u dzieci z problemami rozwojowymi spowodowanymi FAz" - 1 osoba
- ,,Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcóW'' - 1 osoba_ ,,SĘmulacja bazalna I st.'' - 11 osób
- ,,Monachijska diagnostyka rozwojowa" - 7 osób
- ,,Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo" - 4 osoby
- ,,NDT Bobath dla dzieci" - 2 osoby
- ,,Trzystopniowy kurs z zakresu pracY z dzieckiem z auĘzmem izaburzeniami pokrewnymi'' - 1

osoba
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4. Społeczna Podstawowa Szkoła SpecjaIna i Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek"

Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna i Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek'' _ szkoły
przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością sprzęZoną' W roku 2010 Szkoła i Gimnazjum w sumie
liczyĘ 23 uczniów. Docelowo planowane jest rozszerzenie szkoĘ do 40 uczniów'
Uczniami szkół są dzieci upośledzone umysłowo W stopniu znacznYm i głębokim Z
niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo występują u nich zaburzenia, takie jak: mózgowe
porazenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłuch, alergie pokarmowe, sensoryZmy, padaczka, choroby
neurologiczne i genetyczne' Każdy uczeń ma inne problemy i potrzeby, co powoduje, Ze Wymaga
dostosowanej do siebie troskliwej opieki i zindywidualizowanego podejścia w nauczaniu.
Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku od 6 roku życia do ukończenia klasy szóstej
do 18 roku zycia. Do gimnazjum przyjmowana jest młodziez po ukończonej szkole podstawowej do 21
roku zycia. osoby z głęboką niepełnosprawności intelektualną biorą udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych do 25 roku zycia.

Praca dydakĘczna w Społecznej Szkole Specjalnej ,,Zakątek'' opiera się na diagnozach i

programach tworzonych indywidualnie dla kazdego ucznia przez pedagoga specjalnego i rehabilitanta
(zgodnie z &7 pkt.1a) statutu stowarzyszenia). Praca polega na wykorzystaniu metod akĘwnej
komunikacji alternaĘwnej oraz w oparciu o koncept Frohlicha sĘmulacji bazalnej, psychologię
rozwojową psychologię humanisĘczną psychologię poznawczą (neuropsychologię), integrację
sensoryczną NDT Bobath, Monachijską Funkcjonalną DiagnosĘkę Rozwojową' W najwazniejszych
nuftach przeszkoleni są WsZyScy pracownicy szkoĘ. Każde dziecko ma swoje pedagoga specjalnego i

rehabilitanta odpowiedzialnych za jego rozwój oraz opiekuna.
W roku 2009 utworzone zostało Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek", które jest konĘnuacją pracy
realizowanej w szkole podstawowej.
Terapeuci są wspierani W pracy przez superwizorów wewnętrznych. W szkole odbywają się
coĘgod n iowe su perwizje wewnętrzne, su perwizje zewnętrzne, szkolen ia.
Wazna jest współpraca z rodzicami. Na początku roku szkolnego szkoła podpisuje z każdym rodzicem
obustronny kontrakt, terapeuci spoĘkają się z rodzicami indywidualnie, aby pozyskać i przekazać jak
najwięcej informacji o dziecku.

W 2010 roku w ramach prowadzenia działalności spońowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych
(zgodnie z &7 pkt. 1b) statutu stowarzyszenia) Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna a

Gimnazjum zorganizowały:
- 7 dniowy obóz rekreacyjny w Wojnowie dla 20 niepełnosprawnych uczniów z opiekunami
- 5 dniowy pobyt na półkoloniach dla grupy 10 niepełnosprawnych dzieci podczas wakacji

letnich
- jednodniowy piknik dla grupy 20 dzieci w lesie nad jeziorem Rusałką

Społeczna Podstawowa Szkoła Specja|na i Gimnazjum ,,Zakątek" akĘwnie inicjowała i

realizowała działania zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie we wszystkich dziedzinach Życia (zgodnie z &7 pkt. 1j) statutu stowarzyszenia)'
Zapraszano uczniów szkół masowych, rówieśników swoich podopiecznych na spotkania integracyjne.
Wprowadzono indywidualne systemy komunikacji alternaĘwnej dla osób niemówiących,
wykorzystywanych w czasie sytuacji zyciowych jak zakupy, wizyta w kawiarni, kinie, na poczcie w
teatrze.
Szkoła organizowała też działania umozliwiające udział uczniów w różnych formach zycia społecznego
i kulturalnego. Wydarzenia kulturalne, w których brali udział uczniowie w 2010 roku:

- sĘczeń 2010 - Teatr Wielki - przedstawienie ,,Piotruś i wilki"
- kwiecień 2010 - Kino Multikino ,,Discorobaczki''
- październik 2010 - Wizyta w piekarni Fawor
- listopad 2010 - udział w Dniach AkĘwności Motorycznej MATP 2010
- grudzień 2010 - kino Multikino ,,Zaplątani''

grudzień 2010 - zakupy przedświąteczne W Centrum Handlowym Pestka
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W 2010 roku pracownicy społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej ,,Zakątek" brali udział w
następujących szkoleniach (zgodnie z &7 pkt.1o) statutu stowarzyszenia):

- ,,Wideotrening Komunikacji" - 2 osoby
- SĘmulacja Bazalna I stopień - 10 osób
- ,,Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych'' szkolenie superwizyjne

- B osób
- ,, Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego''' _ 3 osoby
- ,,Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa" - 2 osoby
- ,, Diagnoza iterapia zaburzeń integracji sensorycznej'' iI stopień - 1 osoba
- ,,Kurs podstawowy NDT-Bobath" - 1 osoba

5. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie"

Warsztat Terapii Zajęciowej ''Przylesie" jest prowadzony dla 2I osób w wieku 23-50 lat'
Uczestnikami są osoby z dysfunkcjami intelektualnymi - głównie osoby z mózgowym porazeniem
dziecięcym oraz zespołem Downa, a także innymi dysfunkcjami np' narządu ruchu i wzroku lub
schorzeniami - np. epilepsja, cukrzyca.
Ustawowa działalność warsztatów obejmuje rehabilitację zawodową i społeczną. W pracy
terapeutycznejw ,,Przylesiu'' terapeuci kładą szczegolny nacisk na pełen rozwoj osobisty uczestników.
Stwarzają im mozliwość uczestniczenia w zyciu społecznym i pełnienia dojrzałych ról (np' klienta,
pracownika). od dwóch lat szczególnie duzo uwagi poświęcają na treningi samodzielności prowadzone
w placówce, ale także w wynajmowanym na ten cel mieszkaniu. Uczestnik wykonuje tam wszystkie
prace związane Z samoobsługą i zyciem codziennym, ma mozliwość - często pierwszy raz w Życiu -
decydowania o Ęm co i w jaki sposób będzie robił. Towarzyszący mU przez 24 godziny na dobę
asystent wspiera go swoją obecnością sporadycznie radą i jeszcze rzadziej działaniem' Program ten
pozwala osobie mającej status osoby niepełnosprawnej, zaleŻnej od innych zaistnieć jako jednostce
samodzielnej i niezaleznej, poczuć własną moc sprawczą. Jest teŻ źródłem nieocenionej wiedzy dla
terapeutów o Ęm jak pracować z osobami z dysfunkcjami psychicznymi, aby umozliwić im korzystanie
z własnego potencjału. Waznym obszarem sprzyjająrym rozwojowi osobistemu jest działalność grupy
teatralnej ''NoWI'', która jest inna formą poszukiwania ''normalnego zycia'' przez realizowanie swoich
zainteresowań, pasji'

W roku 2010 w WTZ "Przylesie'' prowadzono rehabilitację zawodową i społeczną 21 uczestników
(zgodnie z &7 pkt.1f) statutu stowarzyszenia). Rehabilitacja była prowadzona w pracowniach:
gospodarstwa domowego, ceramiki z fakultetem aĘsĘcznym, edukacji zawodowej, ćwiczenia
dojrzaĘch ról społecznych, w bloku zajęć edukacyjno-terapeuĘcznych, grupowych i indywidualnych
zajęciach z psychologiem i fizjoterapeutą. Uczestnicy brali udział W nauce czynności życia
codziennego, treningach samodzielności, terapii zajęciowej, artterapii, choreoterapii, dramie, edukacji
zawodowej, terapii zachowań i emocji, rehabilitacji ruchowej, treningach orientacji przestrzennej - w
Ęm 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 (zgodnie z &7 pkt.1g
statutu stowarzyszenia)' Powyzsze formy rehabilitacji prowadzono także W warunkach
pozainsĘtucjonalnych i pozarodzinnych - głownie w ramach projektu : ''oNI: samodzielni, pracujący -
DOROSL]".

W ramach prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z
&7 pkt. 1b) statutu stowarzyszenia) w |ńITZ ,,Przylesiu'' zorganizowano:

- sĘczeń - grudzień 2010 - zajęcia ogólnorozwojowe podnoszące sprawnoścfizyczną
- marzec - październik 2010 - treningi: kolarstwo, biegi, nordic walking
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- maj 2010 - udział 5 uczestników w konkurencjach biegowych i nordic walking w Run of Spirit
w Berlinie (II miejsce uczestniczki w biegu na 2 km kobiet)

- maj - wrzesień 2010 - wycieczki krajoznawcze ,,Jeziora w naszej okolicy''
- sĘczeń - grudzień 2010 - organizowanie imprez okolicznościowych oraz udział w spotkaniach

na zewnątrz (np. spotkania z okazji świąt, bal karnawałowy w Kórniku)

W ramach prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności aĘsĘcznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych w WTZ ,,Przylesie" (zgodnie
z &7 pkt.1i) statutu stowarzyszenia):

- sĘczeń - czerwiec 2010 * przygotowano spektakl teatralnego w ramach współpracy z
Teatrem Nowym w Poznaniu; zaprezentowano spektakl ,,Przylesie Western Story" na scenie
Teatru Nowego.

- wrzesień - grudzień 2010 - rozpoczęto pracę 12-osobowej grupy teatralnej nad nowym
,,pa ryskim" spekta klem teatra I nym

- grudzień 2010 _ wernisaz, wystawa rysunków uczestnika \NTZ ,,Przylesie'' W Galerii Na Scianie

W WTz,,Przylesie'' inicjowało działania zmierzające do integracji i wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie (zgodnie z &7 pkt.j) statutu stowarzyszenia) poprzezi

- sĘczeń - grudzień 2010 - trening akĘwnego uczestnictwa W Życiu społecznym,
korzystanie z ofeĘ miasta w sferze kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej

- czerwiec 2010 - zorganizowanie spotkania integracyjno-rekreacyjnego z wolontariuszami z
różnych państw z organizaĄi ,,Jeden Swiat"'

Pracownicy vlTz ''Przylesie'' brali udział W szkoleniach (zgodnie z &7 pkt'1o) statutu
stowarzyszenia):

- marzec 2010 _ udział w kursie z zakresu choreoterapii ,,Tańce w kręgu'' - 1 osoba
" kwiecień 2010 - udział w szkoleniu Pierwsza pomoc przedmedyczna _ B osób
- grudzień 2010 - zorganizowanie dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej Szkolenia

rozwijającego kompetencje zawodowe iosobiste istotne W pracy rehabilitacyjnej w warsztacie
terapii zajęciowej.

6. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień"

Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień" jest prowadzony dla 25 osób w wieku 23 _ 50 lat.
Uczestnikami są osoby niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie (m.in ' z zespołern Downa,
mózgowym porazeniem dziecięcym, epilepsją)' Dominującą formą działalności pracowni jest terapia w
zakresie samodzielności i zaradności osobistej oraz aktywizacji zawodowej (zgodnie z &7 pkt. 1f)
statutu stowarzyszenia). Wszystkie działania realizowane są poprzez akĘwne uczestnictwo w zyciu
społecznym i mają charakter integracyjny. Programy terapeuĘczne realizowane są W następująrych
pracowniach: rękodzieła atystycznego (ceramicznej i tkacko- malarskiej), gospodarstwa domowego,
biurowej i komputerowej' Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych (rehabilitacja
ruchowa, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna) oraz 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 wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej). W celu
zwiększania niezalezności w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone są
zajęcia terenowe w postaci: treningów samodzielności, akĘwnym uczestniczeniu w zyciu kulturalno -

aĘsĘcznym oraz nauce samodzielnego poruszania się po mieście i orientacji w przestrzeni.

W ramach działalności sportowej prowadzonej przezWTŻ,,Krzemień'' (zgodnie z &7 pkt. 1b) statutu
stowarzyszenia) podopieczni wzięli udział W zewnętrznych imprezach sportowych dla osób
niepełnosprawnych:

- 27'a5.2010 - Lokalne Zawody LekkoatleĘczne W Poznaniu
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- 24.05.20lO-Berlin - Run of Spilit
- 17.06.2010 - Trening Bocce w Poznaniu
^ 24'09'Ż010 - Wielkopolskie Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim w Poznaniu
- ŻO'7o'201o - XIII Regionalny Turniej Tenisa Stołowego w Śremie

Imprezy spottowe o charakterze lokalnym i ponadlokalnym zorganizowane przeztttITZ,,Krzemień"i
- 19.04.2010 zorganizowanie IV Lokalnego Turnieju Tenisa Stołowego olimpiad Specjalnych w

Poznaniu, w paftnerstwie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
- 9.11.2010 zorganizowanie IV Wielkopolskiego Turnieju Bowlingowego ,,Andrzejkowy Dobry

Rzut" w partnerstwie z Centrum Handlowym PLAZA (Fantasy Park)
Ponadto Warsztat Terapii Zajęciowej Krzemień prowadził systemaĘczne treningi sekcji tenisa
stołowego oraz druzyny bowlingowej i bocce oraz aktywnie pracował nad poprawą kondycji fizycznĄ
w ramach zajęć na siłowni (atlas czterostanowiskowy ) i biezni elektrycznej/ rower stacjonarny.

W 2010 roku w ramach działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności aĘsĘcznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych (zgodnie z &7 pkt.1i statutu
stowarzyszenia) vITz ,,Krzemień" zorganizował 2 wystawy prac uczestników tworzących W

,,Krzemieniu'' zaĘrtułowane ,,Bez dopowiedzeń', które zostaĘ zaprezentowane W Galerii ,,tak" W marcu
i grudniu 2010 roku' Dodatkowo odbyły się 4 wewnętrzne wystawy prac uczestników warsztatu'
Jeden uczestnik WTZ ,,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
zaĘtułowane ,,Proces'' na motywach powieści Franza Kafki. Premiera odbyła się 30 listopada 2010 w
Teatrze Nowym w Poznaniu

Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień'' reałizował w 2010 roku działania angazujące
bezpośrednio niepełnosprawnych intelektualnie uczestników zadania, mające na celu zmianę w
negaĘwnym myśleniu o sobie Samym wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i stworzenie
realnej szansy na pozytywny odbiór osoby niepełnosprawnej intelektualnie przez społeczeństwo
(zgodnie z &7 pkt.1j) statutu stowarzyszenia).

- zorganizowano 5 Ęgodniowych treningów samodzielności dla 25 niepełnosprawnych
intelektualnie uczestników warsztatu. Program wyjazdowych treningów był realizowany, aby
dać osobom niepełnosprawnym intelektualnie realną szansę na: zdobywanie samodzielności i
zaradności w zyciu społecznym, zmianę wizerunku z osoby bierno-zaleznej na aktywnego
członka społeczeństwa, poczucie sprawstwa, rozwijanie mocnych stron i potencjału tkwiącego
w niepełnosprawnej intelektualnie osobie, dotarcie do zdrowej części społeczeństwa poprzez
wykorzystanie umiejętności i kompetencji osób z niedoborem intelektualnym'

- 25 niepełnosprawnych intelektualnie uczestnikóW ,,Krzemień'' brało udział osób w zyciu
społeczno- kulturalno- aĄsĘcznym. Głównym celem tego projektu było stworzenie okazji
osobom niepełnosprawnym intelektualnie do samodzielnego dokonywania wyboru i

planowania formy spędzenia czasu wolnego. Podjęcia decyzji z kim, jak i gdzie osoba
niepełnosprawna ma ochotę pobyć'

- 10 uczestników WIZ ,,Krzemień'' w treningu komunikaryjnym polegającym na treningach
samodzielnego poruszania się po mieście i orientacjiw przestrzeni'

W 2010 roku pracownicy WTZ ''Krzemień'' brali udział w szkoleniach (zgodnie z &7 pkt.1o) statutu
stowarzyszenia):

- trening komunikacji interpersonalnej - 4 osoby
_ kurs 1 stopnia sĘmulacji bazalnej - 4 osoby
- Videotrenig komunikacji - 1 osoba
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7. środowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk"

środowiskowy Dom Samopomocy ,,Kamyk" to dzienna placówka terapeuĘczna działająca w
oparciu o ustawę o pomocy społecznej' Prowadzony jest dla 20 dorosłych osób z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami dodatkowymi' W ,,Kamyku'', poza standardowymi
pracowniami terapeuĘcznymi (kulinarną plasĘczną muzykoterapeuĘczną i rehabilitacyjną),
wdrazane są innowacyjne nieinwazyjne metody terapeuĘczne: sĘmulacja bazalna, komunikacja
alternaĘwna i wspomagająca, snoezelen (zgodnie z &7 pkt. 1a statutu stowarzyszenia). ośrodek
patrzy na uczestnika holisĘcznie, obejmuje wsparciem te elemenĘ jego funkcjonowania osobistego i

społecznego, które wymagają realnego wsparcia' W ciągu ostatnich dwóch lat została nawiązana
ścisła współpraca merytoryczna z Centrum Porozumiewania w Kwidzyniu (w zakresie pracy metodą
AAC)' oRW dla Dzieci i Młodziezy z AuĘzmem z Gdańska (w zakresie pracY z osobami autysĘcznymi i

agresywnymi) oraz Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie seksuologii). Kadra
,,Kamyka" nieustannie się szkoli oraz poddaje superwizjom zewnętrznym i wewnętrznym _ co jest
niezbędne W pracy metodami mało znanymi i łatwymi do wypaczenia.
,,Kamyk" pracuje metodami akĘwnymi bazującymi na indywidualnej wewnętrznej moĘwacji
uczestników do zajęć. By praca przynosiła zamierzony efekt, terapeuta musi indywidualnie podązać za
uczestnikiem' Zajęcia, nawet grupowe' są zindywidualizowane ze względu na Znaczne ograniczenia
uczestników, a tal<ze na ich potencjał, który uwaznie trzeba obserwować i rozwijać. Głównym celem
działań jest udostępnienie dorosĘm osobom z wieloraką niepełnosprawnością podstawowych praw
człowieka: prawa do komunikacji, samostanowienia, szacunku i godnego zycia'

W ramach działań spońowych, rekreacyjnych i turysĘcznych w 2010 roku (zgodnie z &7 pkt 1b
statutu stowarzyszenia) SDS,,Kamyk'' przeprowadził:

- zajęcia rekrearyjne z końmi - dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Hipoterapii
Korekcji Wad Postawy i Ekologii ,,Lajkonik" uczestnicy,,Kamyka" raz w Ęgodniu w miesiącach
kwiecień-lipiec korzystali z dwugodzin nych zajęć h ipoterapeuĘcznych.

- uczestnicy,,Kamyka" wzięli udział w maratonie ,,Run of spirit" w Berlinie organizowanYm przez
współpracującą z nami fundację Evangelisches Johannestift - 24'05'2010

- siedmiodniowy obóz letni w Kołobrzegu (Podczele) w dniach 23-29 sierpnia 2010 r._ spotkania okolicznościowe z rodzinami uczestników (urodziny ,,Kamyka", spotkanie
Wielkanocne, spotkanie Wigilijne).

W 2010 roku środowiskowy Dom Samopomocy ,,Kamyk" zorganizował konsultacje lekarskie w
przypadku problemów zdrowotnych uczestników - lekarz rodzinny, dermatolog, gastrolog, dieteĘk,
seksuolog (zgodnie z &7 pkt'1c) statutu stowarzyszenia). Prowadzone rówńieź byĘ konsultacje
grupowe dla kadry ośrodka oraz indywidualne spotkania dla rodziców uczestników.

śDs ,,Kamyk" prowadzi rehabilitację społeczną (zgodnie z &7 pkt.1f) statutu stowarzyszenia) w
szczególności poprzez: trening samodzielności i zaradności zyciowej, trening umiejętności społecznychi interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, tróning kómunikacyjny oraz
trening likwidowania zachowań trudnych i zagrażających. Ponadto w śos ,,Kamyk'' poóopieczni
uczestniczyli zajęciach prowadzonych W pracowniach gospodarstwa domowego, plastycznej,
muzykoterapeuĘcznej i usprawniania ruchowego. W ośrodku codziennie odbywały się równiez zajęcia
z zakresu sĘmulacji polisensorycznej' W drugiej części roku do pracy ŚDS została włączona meloda
Snoezelen (zajęcia odbywają się w nowoutworzonej Sali Doświadczania świata).

W 2o1o roku środowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk'' realizował projekĘ doĘczące wsparcia
osób niepełnosprawnych w samodzielnym Życiu (zgodnie z &7 pkt.1g) itatutu stowarzyszenia).
Zarówno poprzez codzienną terapię psychologicznó-pedagogiczną ja( i rehabilitację ruchową
indywidualne treningi komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz stymulacji poliśensorycrnej,
grupowe treningi umiejętności społecznych w miejscach publicznych (konceń, kawiarnia, kino) oraz
poprzez pracę metoda stymulacji bazalnej.
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SDS ,,Kamyk" organizował działania umozliwiające udział uczestników placówki w róznych formach
zycia społecznego i kulturalnego (zgodnie z &7 pkt.1j) statutu stowarzyszenia). Wśród wydarzeń
społeczno-kulturalnych znalazły się: wyjście do kina, udział w koncercie świątecznym, spotkanie w
restauracji, wyjazdy do galerii.

Pracownicy śDs ,,Kamyk" W 2010 roku wzięli udział w szkoleniach (zgodnie z &7 pkt.1o) statutu
stowarzyszenia):

- sĘczeń 2010 - ,,AAc - komunikacja alternatywna i wspomagająca" - w szkoleniu wzięli udział
wszyscy terapeuci

- kwiecień 2010 - ,,SĘmulacja bazalna" _ 2 pedagogów specjalnych i rehabilitant- wrzesień 2010 - szkolenie połączone z superwizją "AAc - komunikacja alternaĘwna i

wspomagająca''- W szkoleniu wzięli udział wszyscy terapeuci
- wrzesień 2010 -,,Integracja Sensoryczna" - 1 rehabilitant
- listopad 2010 ,,Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziecmi upośledzonymi

umysłowo w stopniu głębokim'' - 2 pedagogów specjalnych
- listopad 2010 - diagnosĘka obrazowa narządu ruchu - 1 rehabilitant_ Traumatologia sportowa 3d _ 4 moduĘ - 1 rehabilitant' Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 2 pedagogów
- Studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej - 1 kierownik

B. Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIzoN (Biuro Integracji Zawodowej osób
N iepełnosprawnych Intelektualn ie

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIzoN (Biuro Integracji Zawodowej osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie) w 2010 roku realizował projekt ,,Poznińska Agencja Zatrudnienia
Wspomaganego BIZoN'' współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu
'JRENER PRACY - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" (umowa slilląplżorc).
Projekt realizowany był w okresie od 1.01.2010 do 31.12'2o1o'
AzW BIzoN świadczy usługi: doradztwo i poradnictwo zawodowe, doradztwo psychologiczne/ pomoc
w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy oraz przygotowywanie osób z niepełnospiawnością do
poruszania się na otwaĘm rynku pracy zgodnie z zasadami zatrudnienia Wspomaganego (zgodńie z
&7 pkt.19 statutu stowarzyszenia). Trenerzy pracYI doradca zawodowy ora' psychológ pńcu;ą w
Biurze zgodnie z równorzędnym czasem pracy W godzinach dostosowanych do potrzeb rtióntow niura'
W BIZoN zatrudniona był także osoba obsługująca Internetową Giełdę Prary 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 ścieżki rozwoju zawodowego- rozwijanie umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy (m'in. prakĘki
zawodowe, treningi umiejętności zawodowych oraz treningi samodzielnego poruszania się po
mieście)

- pomoc w akĘwnym poszukiwaniu pracy
- pomoc podczas rozpoczynania i wykonywania pracy wsparcie podczas formalności

niezbędnych przY rozpoczynaniu pracy/ takich jak rozmowa kwalifikacyjna, omówienie
warunków zatrudnienia,

- szkolenie prowadzonego przez trenera pracy na miejscu pracy nowozatrudnionego
n iepełnosprawnego pracownika

- pomoc oraz Wsparcie psychologiczne w toku całej współpracy'- Biuro pomaga pracodawcom osób niepełnosprawnych
a takze:

- wspiera rodziny osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (treningi informacyjno-
moĘwacyjne, spotkania indywidualne)
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kształtuje świadomość specjalistów (terapeutów, psychologów, pracowników wtz) w zakresie
problemaĘki pracy i zatrudnienia ich podopiecznych (treningi informacyjno-moĘwacyjne)'
świadczy usługi informacyjne poprzezi ulotki i broszury informacyjne, stronę internetową
poftal pion'pl (forum praca) oraz udzielanie informacji klientom przychodzącym lub
dzwoniącym do Biura.

- Biuro koordynuje działania doĘczące zamieszczania i aktualizowania ofert pracy na pońalu
WWW.pion.pl

W 2010 roku BIZoN przeprowadził
niepełnosprawnych.
Zorganizowane zostaĘ:

cykl treningów informacyjno-moĘwacyjnych dla osób

- grupowe zajęcia warsztatowo: self adwokaci dla 12 osób
- grupowe zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z

zakresu poruszania się po rynku pracy - dla 2 grup zajęć warsztatowych wzięło udział 18 osób
Za pośrednictwem BIZON 2 osoby znalazĘ w 2010 roku zatrudnienie na otwaĘm rynku pracy i 11
osób odbyło prakĘki zawodowe.

Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZION w ramach organizowania pomocy lekarskiej dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin (zgodnie z &7 pkt.1c) statutu stowarzyszenia) zapewniała
konsultacje z lekarzem medycyny pracy - indywidualne, w zalezności od potrzeb klientów AZW BiZoN.

Pracownicy AZW BIzoN wzięli udział w szkoleniach i konferencjach (zgodnie z &7 pkt.1o) statutu
stowarzyszenia):

- Konferencja: ''Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej'' IV ogólnopolskie Spotkania
Ekonomii Społecznej październik 2010

9. Galeria ,,tak"

Galeria ,,tak'' promuje sztukę aft-brut, tworzoną przez osoby z dysfunkcją intelektualną. W roku
2010 zorganizowała 5 wystaw głównych, 2 wystawy dodatkowe oraz przeprowadziła cykl ,'Podobno
podróże kształcą 7OOo/o" Powyzsze działania odbywały się w ramach następująrych projektów
(zgodnie z &7 pkt. 1) statutu stowarzyszenia):

1) Wystawa ,,Wnęk Maria. Nowy Sącz, skr.p. 14B'' w terminie 25'03.2010 - 05.05'2010
Poznańska wystawa była kolejną odsłoną twórczości Marii Wnęk, wielkiej indywidualności
światowego art brut' Tytuł wystawy zawiera sygnaturę, którą aĘstka otwierała kaŻdy ,,Zyciorys"
pisany na rewersie obrazu' Teksty te stanowią nieodłącznączęść obrazów aĘstki. Wzorowane na
,,Zywotach święĘch", stanowią świadectwo wizji i lęków poiłanniczki Boga - Marii Wnęk.
Prace Marii Wnęk znajdują się w wielu muzeach w kraju i za granicą/m.in' Muzeum Etnograficzne,
Kraków; Muzeum Etnograficzne, Toruń; Muzeum Etnograficzne, Warszawa; Collection de lArt
Brut,Lozanna; American Visionary Art Museum, Baltimore; Henry Boxer Gallery, Londyn; Ań &
Marges, Bruksela/.
Prezentowane na wystawie obrazy pochodziły ze zbiorow Muzeum okręgowego w Nowym Sączu
orazz kołekcji Leszka Macaka w Krakowie.

2) Wystawa ,,Będę lalką Barbi! Jestem! Ja! JusĘnal M!'' W terminie 20.05'2010 - 20.06.2010
Wystawa JusĘny MaĘsiak, laureatki prestizowej nagrody w nurcie ań brut _ Grand Prix Triennale
Sztuki Insita 2007.
Na wystawie w Galerii ,,tak'' zostały zaprezentowane najnowsze prace aĘstki zaskakujące
temaĘką głównie postaci kobiecych.
Tytuł wystawy to tekst aĘstki, którym Justyna Matysiak rzuca Wyzwanie sobie, kobiecości, łowu...
obrazy JusĘny MaĘsiak znajdują się m.in. w kolekcji Słowackiej Galerii Narodowej w BraĘsławie,
Galerii Hamer w Amsterdamie, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Sląskim w
Katowicach oraz w kolekcji Leszka Macaka w Krakowie.
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3) Wystawa KOCHANY PTAKU KRUKU w terminie 30.06.2010 - 30.08.2010 (przedłuzona do
30.09.2010)

Wystawa ,,Kochany Ptaku Kruku'' prezentuje aĘstki, których prace odnoszą się do połączenia
materii literackiej z obrazową' Poszukiwania formułują się wokół natury słowa, sfery widzialnej i

niewidzialnej oraz jej związku z tozsamością podmiotu, obejmując .gęste'' teksĘ schizofreniczne,
lisĘ, quasi dzienniki oraztzw. rysunki koncepcyjne.
Tytuł zaczerpnięty został z tekstu - listu miłosnego Barbary Chęckiej, skierowanego do jej
wyimaginowanego (?) kochanka Jaśka Potockiego.
AĘstki biorące udział w wystawie: Basia Banda, Barbara Chęcka, Madge Gill, Małgorzata
Gurowska, Anna Konik, JusĘna MaĘsiak, Iwona Mysera, Magda Starska, Nina Wałaszewska,
Maria Wnęk.

4) Artyści związani z galerią,,tak'': Henryk Zarski, JusĘna MaĘsiak, Przemysław Kiebzak, Mikołaj
Ławniczak, Łukasz owczarzak, Mariusz Sztuba'' w dniach 15'10'2010 - 31'11'2010'

Na wystawie zaprezentowani zostali twórcy na stałe współpracujący z galerią ich najlepsze
doĘchczas prace oraz najnowsze odsłony' Wystawa miała charakter retrospekcyjno - promocyjny.

5) Wystawa ,,Bez dopowiedzeń'' - w terminie 15.12.2010 _ 31.12'2010
Prezentacja dokonań aĘstycznych i rzemieślniczych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
,,Krzemień'''

6) Wystawa pokonkursowa dla uczniów szkół specjalnych Wielkopolski pt. ,,Krajobraz polski w
muzyce Chopina'' zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła I1 w
Poznaniu * 10 - 14 maja 2010r.

7) Wystawa ,,Wariacje na aparat fotograficzny" zorganizowana przezZespoł Szkół Specjalnych Nr
105 w Poznaniu - maj - czerwiec 2010r.

B) Cykl ,,Podobno podróze kształcą 700o/o"
- ,,Peru i Boliwia w obiektywie Agnieszki Meissner" 07.05.2010r.
- ,,Drogami Peru Górskiego Królestwa Inków" 06'12.2010r. autorski pokazzdjęc

Andrzeja Leśnika i Sylwii Chudy

Galeria ,,tak" prowadzi działalność wydawniczą (zgodnie z &7 pkt.1l statutu stowarzyszenia) poprzez
druk katalogów do wystaw - w 2010 roku ukazaĘ się katalogi do wystawy Marii Wnęk oraz do
wystawy JusĘny MaĘsiak.

1o. Pońal Informacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion.pl

W 2010 roku poftal www.pion.pl realizował projekt finansowany przez |Jrząd Miasta Poznania:
osoba niepełnosprawna W przestrzeni publicznej - trudności, mozliwości, prognozy.
Projekt realizowany był od 1 lutego 2010' Na przestrzeni całego roku kazdego dnia na portalu
www.pion'pl pojawiało się średnio 5 nowych aĘkułów dziennie (1115 w ciągu roku) zwiąanych z
temaĘką niepełnosprawności i prezentujących mozliwości, jakie daje przestrzeń publiczna Poznania'
Przygotowywano oraz umieszczano informacje o aktualnościach lokalnych istotnych dla osób
niepełnosprawnych oraz materiaĘ na temat sukcesów i osiągnięć społecznych osób
niepełnosprawnych.
Dzięki forum poftalu, a takze poczcie elektronicznej otrzymywano uwagi i dodatkowe spostrzezenia
związane z projektem'
Wydawano cotygodniowy biuletyn informacyjny rozsyłany do 614 subskrybentów, zachęcający do
korzystania z portalu a takze informujący o pojawiających się tam aĘkułach.
W ramach projektu powstało też Ż0 repoftazy porównujących czas wolny pełnosprawnych i
niepełnosprawnych mieszkańców Poznania'
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W ciągu roku przeprowadzono także badania ankietowe na grupie 40 osób niepełnosprawnych z
różnym rodzajem niepełnosprawności. Końcową publikację podsumowującą wyniki badań pod Ąrtułem
,,osoba niepełnosprawna W przestrzeni publicznej _ trudności, mozliwości, prognozy" mozna pobrac z
pon izszego ad resu internetowego: http :i/chomikuj. pl/Pofta lPion.
Celem prowadzonych przez pońal www.pion.pl działań było:

- gromadzenie i upowszechnianie informacji związanych z temaĘką niepełnosprawności
(aktualności, informacje o szkoleniach, sprawozdania z wydarzeń, 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 przez nich samych
- promocja osób niepełnosprawnych osiągających sukcesy w przestrzeni zawodowej,

aĘsĘcznej, osobistej.
_ prowadzenie forum internetowego, umozliwiającego wymianę poglądów i materiałów

merytorycznych w środowisku'
- Wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w Wielkopolsce/ poprawa sprawności i skuteczności

działania
- umozliwienie reprezentacji i promocji działań lokałnych organizacji pozarządowych

Ilościowe podsumowanie wyników pońalu www.pion.pl w roku 2010:
- powstało 1115 arĘkułów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych (wobec

zaplanowanych BB0 szt.), które czytało średnio B00 osób odwiedzających strony pońalu
pion.pl każdego dnia, z czego około 400 osób stanowią osoby niepełnosprawne

- powstała opracowana ankieta dotycząca dostępności przestrzeni publicznej dla osób
niepełnosprawnych, którą wypełniło 40 osób niepełnosprawnych

- przy pisaniu reportazy korzyści odniosło 20 osób (w tym 10 osób niepełnosprawnych i 10 osób
pełnosprawnych)

- powstała końcowa publikacja rozesłana do wielu insĘtucji, a ze specjalnej strony internetowej
została doĘchczas pobrana 25 razy

- ankieĘ oraz publikacja ich wyników zmieniła świadomość osób niepełnosprawnych oraz
pełnosprawnych i ich stereoĘpowe przekonania na temat własnych mozliwości bycia
akĘwnym uczestnikiem przestrzeni publicznej

- dzięki repoftazom osoby niepełnosprawne i pełnosprawne zyskaĘ wiedzę na temat
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej miasta Poznania

- wzmocniono psychologicznie bohaterów repońazy (także dzięki komentarzom pod
reportazami).

Pońal www.pion.plw zakresie wymiany informacji współpracował z:
- MoPR, PFRON, PoPoN, WUP, Wydziały Zdrowia i PoliĘki Społecznej UM
- lokalne media (TVP3, Radio Afera, WTK, gazeta.pl, gazetaprawna.pl) i ogólnopolskie (WN24,

onet.pl, vitalon.pl, niepełnosprawni.pl)
- pozarządowe i samorządowe organizacje i placówki działające w polu pomocy osobom

n iepełnosprawnym ( Stowa rzyszen ia, Fu ndacje)
- Urząd Miasta Poznania _ w zakresie współfinansowania realizacji projektu.
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III. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

A. Umowy o skutkach prawnych doĘczące działalności statutowej.

Lp, Nazwa insĘtucji
administracji pub.
lub niepub. z którą
podpisano umowę /
placówka z którą
umor^ra została
zawarta

Nazwa zadania. Data podpisania
umowy.

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

Kwota
dotacji/dofinansow

ania zgodnie z
umową.

I UrZąd Miasta Poznania

PORADNIA

Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym
Wsparcia w ośrodkach
dziennych i stacjonarnych
..Tu uzvskasz oomoc."

37'LŻ.2009 1.01.2010-31.12.2010 60 000'00 zł

2. UrZąd Miasta Poznania
Wydział oświaĘ
PRZEDSZKOLE
ORZESZEK

prowadzenie
niepublicznego
przedszkola specjalnego

dotacja ustawowa
19.12.2007 r

Ow. I-43240-I-39107
1.01.2010-3 1.12.2010

Transza na rok 2010
5B4 343,00 zł

3. Urząd Miasta Poznania
Wydział oświaty

SZKoŁA ZAKĄTEK

Dowóz uczestników do/ze
szkołv

5.01.2005 ow.PB-4323i5/05 Transza na rok 2010
98 304,96 zł

Pozostała działalność
szkoły specjalnej

5.0 1.2005 ow.PB-432315/05 Transza na rok 2010
991 687'00 zł (w Ęm

I03 964,00 zł z
przeznaczeniem na

qimnazium)
4. Prezydent Miasta

Poznania
/reprezentowany przez
dyrektora MOPR/

WTZ PRZYLESIE

dofinansowanie kosztów
działalności WTZ w P-niu
na os. B.Śmiałego 106

6.06.2000 1.01.2010 - 1.01.2010

Aneks nr 1 4.01.2010,
aneks nr 2

25.03.20 10,
aneks nr 3 28.10.2010

345 240,00 zł
(WVm310

716 zł ze środków
PFRON i 34 524 zł
ze środków Miasta

Poznania

5. Urząd Miasta Poznań

WTZ PRZYLES]E

dofi nansowanie bieżącej
działalności WTZ
"Przylesie"

1.04.2010 zss 519/2010
i.04.2010 - 1.12.20i0

Aaneks nr 1

10.1 1.20i0

34 524 zł

6. Prezydent Miasta
Poznania

WTZ PRZYLESIE

Utworzenie warsztatu
terapii zajęciowej dla
osób
niepełnosprawnych

20.r0.1994 Aneks nr 17.06.2010
Aneks nr 2 i3.09.2010
Aneks nr 3
23.09.2010

Nie dotyczy

7. Urząd Miasta Poznan|a

WTZ KRZEMIEŃ

Dofi nansowanie bieżącej
działalności Warsztatu
Teraoii Zaieciowei

1.04.2010 Nr ZSS 515/2010
Fn 1600/10
1.04.2010-31.12.2010

41 100.00 zł

8. Urząd Miasta Poznania

SDS KAMYK

Doświadczyc Swiat _
treningi uczestnictwa w
życiu społecznym dla
osób ze złożoną
niepełnosprawnością

10.02.2010 ZSS-148-2010 Fn
Lr02/r0
01.02.2010-31 .12.2012 Transza na rok 2010

_ 20 000 zł

9. Urząd Miasta Poznania

Śos rnmYr

Edukacja
wielowymiarowa w
zakresie profilakĘki
zdrowia dla osób ze
złoŻoną
niepełnosprawnością i ich
rodzin

4.01.2010 zss/s0/10
01,01.2010-31 .12.2010

30 000 zł

10. Urząd Miasta Poznania Srodowiskowy Dom 31.72.2009 zss/806/2009 316 680,00 zł

l8
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Śos rłvyx

Samopomocy Kamyk -
Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu
głębszym ze sprzężonymi
zaburzeniami

01.01.2010
3L.72.Ż0I0

11. Urząd Miasta Poznania

PION

,'osoba niepełnospraWna
w przestrzeni publicznej -
trudności, możliwości,
prognozy"

10.02.2010 ZSS - 149/2010 Fn
1 103/10

1.02.2010 -31.12.2010

i0 000,00zł

L2. Urząd Miasta Poznania

STOWARZYSZENIE

,,Rajd pieszy po Puszczy
Zielonce - integracja
dzieci i młodzieŻY z
zespołem Downa i ich
rodzin. "

1.0s.2010 KF/26412010 Fn
1ss1/10
Wrzesień 2010

1200,00 zł

13. MOPR

STOWARZYSZENIE

'.Poznajemy 
naszą stolicę

i ziemię mazowiecką _

turysĘka i edukacja
dzieci i młodzieży z
Zespołem Downa''

19.05.2010 MOPR.VTT/3s6/405251r
9lr0
maj 2010

1000'00 zł

L4. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

SZKoŁA ZAKATEK

,,Wieloaspektowe
wspieranie rozwoju dzieci
Ze sprzężoną
nieoełnosorawnościa.''

13.04.2010 PS.r-2.9016/2-Bsl10

01.01.2010 -
31.12.2010

10 000 zł

15. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

sZKoŁA ZAKĄTEK

,,Otwafta droga.
Komunikacja
alternatywna i stymulacja
bazalna dzieci i młodzieży
ze sprzężoną
nienełnosnrawnościa.''

4.rr.2010 PS.I-2.9016/6-17 110 z
dnia
01.01.2010 -
31.12.2010

16 400 zł

16. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

WTZ KRZEMIEN

,.Dorośli, samodzielni, z
inicjaĘwą-modelowy
program rozwijania
społecznych umiejętności
funkcjonalnych wśród
dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną oraz
niepełnosprawnością
qnrzeżona"

5.1 1.2010 Nr PS.I-2.9016 l6-201 I0 11 000'00 zł

17. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

Śos xnmyr

Doświadczyć Swiat _
treningi uczestnictwa w
życiu społecznym dla
osób ze złoŻoną
nienełnosnrawnościa

7.04.2010 PS.r-2.9016/2-86110
07.04.2010-30. 11.2010

L0 000 zł

18. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

śos rłuyr

Wdrożenie nowoczesnych
rozwiąań do pracy z
osobami ze złoŻoną
nienełnosnrawnościa

3.11.2010 PS.r-2.9016/6-16110
01.11'2010-15 .IŻ.20I0

Ż0 400 zł

19. Wojewódzki Urząd
Wielkopolski

AZW BIZON

',osoba niepełnosprawna
intelektualnie jako
potencjalny pracownik -
prakĘki zawodowe w
asyście trenera pracy."

03.11.2010 PS.r-2.9016/6-15/10
03. 1 1.2010-31 .r2.)0L0

10 000'00 zł

20. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

STOWARZYSZENIE

,,Poznajemy naszą stolicę
i ziemię mazowiecką _
turystyka i edukacja
dzieci i młodzieŻy z
Zesoołem Downa"

IŻ.04.z0l0 PS.r-2.901612-87lr0
maj 2010

1 820,00 zł

2L. Województwo
Wielkopolskie -
Regionalny ośrodek
Polityki Społecznej

PORADNIA

Prowadzenie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
w róŹnych Ępach
placówek.,Tu uzyskasz
pomoc'.

16.07.2010 16130120r0
20.07 .20 10-22. 1 1. 2010

5000,00 zł

22- Regionalny ośrodek
Politvki Soołecznei

Rozszerzenie bazy
rehabilitacvinei o sale

28.04.2010 7/16lBRl20r0
04.0s. 20 10-20 .12.2010

I37 000 zł
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śos xłtulYx

doświadczania świata
WraZ z poprawą
dostępności dla os ze
złożoną
niepełnosprawnością oraz
stworzenie warunków do
rehabilitacji ruchowej i

rekreacji w
Srodowiskowym Domu
Samopomocy ,,Kamyk" w
Poznaniu

23. Państwowy Fundusz
Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych

,frener Pracy -
zatrudnienie
wspomagane osób
niepełnosprawnych''

04.03.2010

08.1 1.2010

5/Z LITRP/Z0L0

Ż5lUITRPl2010
Aneks nr 1 z
77.I2.20I0

7I7 9B4,5B zł

24. PFRON 30.03.2009 zzol000007lLslD
1.01.2010-31.12.2010

40B 737,00 zł (zwrot
do PFoN 160I,67 zł)
w tym poszczególne
olacówki otrzvmałv:

,.Tu uzyskasz pomoc."
PORADNIA

99 3I9,00 zł

,,ONI: samodzielni,
pracujący- Dorośli'' AZW
BIZON

39 618,00 zł

,,ONI: samodzielni,
pracujący- Dorośli" WTZ
KRZEMIEN

72 35I,24 zł

,,ONI: samodzielni,
pracujący- Dorośli" WTZ
PRZYLESIE

39 9B3'33 zł

,, Rehabilitacja i

terapia osób z
wieloraką, złoŻoną
n iepełnosprawnością"
PRZEDSZKOLE
ORZESZEK

69 998,00 zł

,,Rehabilitacja i terapia
dzieci i młodzieży z
głęboką wieIoraką
niepełnosprawnością''
SZKoŁA ZAKĄTEK

63 202,00 zł

,, Rehabilitacja i

terapia osób z
wieloraką, złoŻoną
n iepełnosprawnością"
SDS KAMYK

72 663,76 zł

25. Fundacja Bre Banku

Śos rłvyr

DoświadczyĆ Swiat _
terapia Snoezelen w
pracy z osobami z
głębszym upośledzeniem
umvsłowvm

29.02.2010 Brak nr umowy 31 060 zł

26. Fundacja ,,Zakłady
Kórnickie''
sZKoŁA ZAKATEK

Dofinansowanie
modernizacji budynku

24.1r.2010 Pismo L.dz. I94lItln 2000'00 zł

27. Fundacja Zakłady
Kórnickie
śos rRmyx

Darowizna 17.05.2010 Brak 3 000'00 zł

28. Aquanet

sZKoŁA ZAKATEK

Dofinansowanie wyjazdu
na Zieloną Szkołę

24.06.201,0 prsmo nr
DWlBZl379Ul28661l
2010

1 000'00 zł

29. PZU S.A.
SZKoŁA ZAKATEK

Umowa o współpracy 01 . 12.2010 Umowa o
wsoółoracv 42434

286,00

30. PKO BANK POLSKI
śos rnvyr

Darowizna na zakup
windv

13.04.2010 Brak i0 000'00 zł

31. TFP
Śos rłvyr

Darowizna Ż9'09'2010 Brak 3 800'00 zł

32. ENEA S.A. Darowizna na zakuD 14.07.2010 cRU/P10640412010/BG 10 000.00 zł

k( ay
ł,l( o(p
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SDS KAMYK
33. Prywatna Fundacja

Pomocy Dzieciom
SDS KAMYK

Darowizna na zakup
windy

4.10.2010 Brak 10 000,00 zł

34. Zakład
ogólnobudowlany
Andrzej Zakrzewski

śos rłuvr

Rozszerzenie bazy
rehabilitacyjnej o salę
doświadczania świata
Wraz z poprawą
dostępności dla osób ze
złoŻoną
niepełnosprawnością oraZ
stworzenie warunków do
rehabilitaqi ruchowej ł

rekreacji na terenie
Srodowiskowego Domu
Samopomocy w
Poznaniu"

r6.08.2010 Umowa o zamówienie
publiczne nr ŻP 7l20L0

23B 557,69 zł

35. Zakład
ogólnobudowlany
Andrzej Zakrzewski

SDS KAMYK

Rozszerzenie bazy
rehabilitacyjnej o salę
doświadczania świata
Wraz z poprawą
dostępności dla osób ze
złożoną
niepełnosprawnością oraz
Stworzenie warunków do
rehabilitacji ruchowej i

rekreacji na terenie
Srodowiskowego Domu
Samopomocy w
Poznaniu"

2.1 1.2010 Umowa o zamówienie
publiczne nr ZP 212010

50 3I7,6I zł

36. Siemens Sp. z o.o
SDS KAMYK

Projekt wolontariacki -

Program ,,wolontariat
pracowniczy" w
Siemensie

8.12.2010 Brak numeru 5 000,00 zł

37. Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A. z
siedzibą w Poznaniu
GALERIA,,taK''

na organizację wystawy

',Maria 
Wnęk' Skrytka

pocztowa 148."

18.02.2010r Brak numeru 1 000,00 zł

38. Gospodarczym
Bankiem Wielkopolski
S.A' z siedzibą w
Poznaniu
GALERIA ..iak"

na realizację celów
pożytku publicznego, tj.
działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

09.04.2010r Brak numeru 1 000'00 zł

39. Gospodarczym
Bankiem Wielkopolski
S'A. z siedzibą w
Poznaniu
GALERIA ..tak'

na realizację celów
pożytku publicznego, tj'
działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

08.07.2010r Brak numeru 2 000'00 zł

40. Gospodarczym
Bankiem Wielkopolski
S'A. z siedzibą w
Poznaniu
GALERIA ,,taK''

na realizację celów
pozytku publicznego, tj.
działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

17.7I.20I0r Brak numeru 2 000,00 zł

4L. TUiR Alians Polska S.A
oddział Poznań 2

PRZEDSZKOLE
ORZESZEK

ubezpieczenie samochodu
POTBOJH

05.08.2010 Polisa 0110 AC 100
MCA 156 IP 700
35763770

08.08.2010-07.08.201 1

nie dotyczy

42. TUiR Alians Polska S.A.
oddział PoznańŻ

PRZEDSZKOLE
ORZESZEK

ubezpieczenie samochodu
Po69Ż72

05.08.2010 Polisa 04110 OC 100
MCA 156 rP 700
35763836

10.08.20i0 ,

09.08.2011

nie doĘczy

43. PZU S.A.

PRZEDSZKOLE

Pakiet Szkoła 2010
Przedszkole specjalne
,,Orzeszek"

24.08.2010 Nr polisy: DPJ
2001 10019
1.09.2010 -31.08.201i

Nie doĘczy
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ORZESZEK
44. PZU S.A.

SZKoŁA ZAKATEK

Polisa do pakietu
u bezpieczeń
,,Bezpieczna szkoła''

09.08-20 10 Nr DPJ 20031007
01.09.2010 -

3 1.08.20 1 1

Nie dotyczy

45. Auto - Sernice
Andrzej Politowicz
SZKoŁA ZAKATEK

DoWożenie
n i epełnosprawnych
uczniów

22.71.20r0 Umowa nr 1/2010 Nie dotyczy

46. ZK7L Poznań

sZKoŁA ZAKĄTEK

Umowa najmu
nieruchomości przy ul.
Winogrady 144 w
Pozna n i u

26.0s.20 1 0 Umowa najmu
nieruchomości
zabudowa nej

Nie dotyczy

47. Firma Handlowo
Usługowa Mariusz
Kin
SZKoŁA ZAKATEK

1 1.10.20 10 Umowa na
wykonanie usług
remontowo -

budowlanvch

Nie doĘczy

48, Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
Artur Zys
sZKoŁA ZAKATEK

Wywóz odpadów 30.06,20 10 Umowa na wywóz
odpadów
komunal nych

Nie doĘczy

49. AQUANET S.A.

SZKoŁA ZAKATEK

Dostawa wody 26.08.20 10 Umowa nr
EH/3803/B7sBrl201
0

Nie dotyczy

50. ENEA S.A.
sZKoŁA ZAKATEK

Dostaw energii
el ektrvcznei

15.07.2010 Umowa nr KB3-
0r/779r06s369-r

Nie dotyczy

51. SPONN
sZKoŁA ZAKATEK

Zabezpieczen ie
budynku

0 1.07.20 1 0 Umowa
nr128/TW/SPONN

Nie doĘczy

52. AWIL CONSULTING
sP. z o.o.
SZKoŁA ZAKATEK

Opracowanie stadium
wykonal ności

24.05.2010 UMOWA
39lr0lslPoz

Nie dotyczy

53. AWIL CONSULTING
sP. z o.o.
SZKoŁA zAKATEK

Opracowanie wniosku 24.05.20r0 UMOWA
40/r0lslPoz

Nie doĘczy

54. Alkom Firma
Handlowo- Usługowa
Henryk Sienkiewicz

WTZ PRZYLESIE

wywóz odpadów
komunalnych

6.10.2010 I20/]100lŻ01'0

aneks z dnia 14.12
2010

Nie dotyczy

55. PPHU EURO-MAT

WTZ PRZYLESIE

usługi remontowo-
wykończeniowe

25.11.2010 Brak numeru Nie doĘczy

56. NETIA

WTZ PRZYLESIE

Umowa o świadczenie
usług
telekomunikacvinvch

16.02.2010 6143l70ITKA

na 24 miesiace

Nie doĘczy

57. Allianz Biznes Plus

WTZ PRZYLESIE

Ubezpieczenie mienia 1 1.10.2010 Polisa 406 10 093
3500797r

12. 10.2010-1 1. 10.2011

Nie dotyczy

58. PZU SA

WTZ PRZYLESIE

Ubezpieczenie NNW 17.03.2010 Polisa AG 3657183

18.03.2010-i7.03.2011

Nie doĘczy

59. Prezydent Miasta
Pozn a n ia

WTZ PRZYLESIE

Umowa użyczenia
Iokalu

28.05.2003 bez nr

na 10 lat od 1.05.2003

Nie dotyczy

PKT. PL

WTZ PRZYLESIE

Wpis do pkt.pl 09.11.2010 nr 4084612 Nie dotyczy

60. Piotr Huszek
Kościuszki 1B/3
B9-350 Miasteczko
Krajeński e

WTZ PRZYLESIE

umowa sprzedaży

SPMEDALIśMY I\4U

ATLAS Do ĆwlczeŃ

12.07.2010 bez nr Nie doĘczy

61. BUS.TRANS Umowa zlecenie dot.
przewozu osób
niepełnosprawnych

4.01.2010 bez nr
zawarta na okres
od 4.01.2010 do
3 1.12.2010

Nie doĘczy

ŻŻ
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WTZ PRZYLESIE
rezygnacja z dniem
1.09.2010

62. JUVENTUS
śos rłvyr

Ochrona obiektu 9.11.2010 132082/10/MOUH Nie dotyczy

63. PZU
Śos rnuyr

Ubezpiecznie osób i

mienia
29.1,2.2010 Polisa DPH 10041059 Nie dotyczy

6,4. Generali T.U.S.A.
Śos rłuyr

Ubezpiecznie samochodu 29.09.2010 Polisa do wniosku
60003042s36

Nie dotyczy

65. ENEA s.a.

śos rłvvr

Swiadczenie usługi
kompleksowej sprzedaży
eneroii plpktrvcznei

27.I2.20I0 8U12028912010 Nie dotyczy

66. Aquanet

śos rłvvr

odprowadzanie ścieków
odpadowych i

roztopowych do
kanalizacji
ooólnosnławnei

1.08.2010 EHl3B7U676l2010 Nie dotyczy

67. A-Tech.pl.s.c. Umowa na wykonanie
stronv internetowei

Ż2'01'2010 Brak nr umowy Nie dotyczy

68. A-Tech.pl.s.c. Umowa na
pozycjonowanie strony
intprnFtowei

05.02.2010 Brak nr umowy Nie dotyczy

69. MłodzieŹowy Dom
Kultury Nr 1

Umowa najmu terenu
narku

15.04.2010 rl2010 Nie dotyczy

70. Klub sportowy
,,Posnania"

Umowa najmu basenu 30.06.2010 1/BAS/2010 Nie doĘczy

7L. Towarzystwo Spoftowe
..Olimnia"

Umowa najmu basenu 13.09.2010 12170/7r Nie doĘczy

72. Poznańskie ośrodki
SDońU i Rekreacii

Umowa najmu basenu 09.09.2010 cH.2.20153-17110 Nie doĘczy

73. POLKOMTEL S.A. Umowa o świadczenie
t lcłl lo telefonirznvrh

15.1 1.2010 Aneks do umowy nr
ABF/00013619680

Nie dotyczy

74. POLKOMTEL S.A. Umowa o świadczenie
tlsłtlo telefonicznvch

15.11.2010 Aneks do umowy nr
A9F100073623720

Nie doĘczy

75. POLKOMTEL S.A. Umowa o świadczenie
usfuo telefonicznvch

15.11.2010 Aneks do umowy nr
ABF/00013620158

Nie doĘczy

76. POLKOMTEL S.A. Umowa o świadczenie
l Icłl ln tplpfnniaznvch

15.1 1.2010 Aneks do umowy nr
ABF/000136233s4

Nie dotyczy

77. Sunrise System Sp. z
o.o.

Umowa na
pozycjonowanie serwisu
internetoweoo

31,12.2010 Brak numeru Nie dotyczy

78. Stowarzyszenie Na
Rzecz Spółdzielni
Socjalnych

Umowa o świadczenie
usług doradczych

19.1 1.2010 01/1l/WOES/2010 Nie dotyczy

79. Evangelisches
Johannesstift
Behindeftenhilfe
oGmbH

Umowa o współpracy 09.I2.20I0 Brak numeru Nie dotyczy

B. o utkach działalności
Lp. Nazwa insĘtucji

administracji pub. lub
niepub. z którą podpisano
umowe

Nazwa zadania. Data
podpisania
umovvy.

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

Kwota
dotacji / dof i na nsowa n i a
zgodnie z umową.

1 Polskie Górnictwo Naftowe i

Gazownictwo S.A.
WieIkopolski oddział obrotu
Gazem w Poznaniu, Gazownia
Poznańska

Realizacja działań
promocyjnych na
rzecz PGNiG

i6.01.2010 Umowa
sponsoringu nr
s12070

4 000,00 zł netto

2 Polskie Górnictwo Naftowe i

Gazownictwo S.A.
Wielkopolski oddział obrotu
Gazem w Poznaniu, Gazownia
Poznańska

Realizacja działań
promocyjnych na
rzecz PGN|G

15 t2.Ż0I0 Umowa
sponsoringu nr
7912070

1 000'00 zł netto

3. PGNiG Realizacja działań
promocyjnych na
rzecz PGN|G

22.0r.2010 Umowa nr 712010
02.02.2010-

31.12.2010

B 000'00 zł

Umowv o sk
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ry. odpłatne świadczenia realizowane
celów statutowych.

przez stowarzyszenie w ramach

Lp. Nazwa projektu. Kto ponosił
opłaĘ np.
uczestnicy
projektu,
sprzedaż,
donłatv itn-

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

Pobrana
kwota

całkowita

Koszt całkowiĘ
projektu.

1. Kolonie/obozy Uczestnicy
projektu

opłata skierowań. opłata
kadry. opłata noclegów,
Wyżywienia oraz orzeiazdów

51 406,00 56 II9,24

2. Zespoły taneczne Uczestnicy
Droiektu

Zakup strojów dla zespołu 5 489,52 5 493,04

3. Rajd Uczestniry
proiektu

Wpłaty na wycieczkę 3 881,00 4 181,00

4. Program służący poprawie
stanu fizycznego i

psychicznego dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualna

Uczestnicy
projektu

opłata za wynajęcie toru na
basenie

4 427,65 4 427,65

5. Program słuzący poprawie
stanu fizycznego i

psychicznego dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualną _ nauka
pływania

Uczestnicy
projektu

opłata za instruktorów
pływania

4 731,07 4 280,02

6. Zespół Poradniany dIa dzieci i

młodzieŻy z
niepełnosprawnością
intelektualną

Uczestnicy
projektu

WpłaĘ na rehabilitację,
lekarza, zakup materiałów
terapeutycznych,
utrzvmanie poradni

9 54s,00 9 545,00

7. Treningi samodzielności Uczestnicy
projektu, sprzedaż
Drac

organizacja treningów
samodzielności

2 360,00 2 479,0r

8. Dowóz uczestników do WTZ
,,Krzemień"

Uczestnicy
proiektu

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

1 030,00 l 030,00

9. Rehabilitacja uczestników WTZ
'.Krzemień''

Uczestnicy
projektu

Wynagrodzenia terapeutów
zawodowych, materiały do
terapii

3 020,00 3 020,00

10. obóz uczestników
,,Krzemień"

WTZ Uczestniry
projektu

opłata za pobyt,
wynagrodzenie opiekunów

9 700,00 9 700,00

11. Dowóz uczestników do WTZ
,,Przylesie"

Uczestnicy
projektu

opłata za wynajem
samochodu.

1 840,00 1 840,00

L2. Rehabilitacja uczestników WTZ
,,Przylesie"

Uczestnicy
projektu, sprzedaż
prac

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

I 350,00 1 350,00

13. Rehabilitacja dzieci w
Przedszkolu,,Orzeszek"

Uczestnicy
nroiektu

opłata logopedy,
psycholooa. oedaoooa

6 412,50 6 472,50

t4. opłaty za posiłki Uczestnicy
projektu, MOPR,
GOPS

opłata za wyżywienie
uczniów placówek

11 965,05 1B s15,00

16. Dowóz uczestników do ŚDS
,,Kamyk"

Uczestnicy
projektu

opłata za wynajem
samochodu oraz paliwo

19 950,00 19 9s0,00

L7. RehabiIitacja uczestników SDS
,,Kamyk"

Uczestnicy
projektu

opłata za wynagrodzenia
terapeutów

4 060,00 4 060,00
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18. obóz uczestników SDS
..Kamvk"

Uczestnicy
oroiektu

opłata za pobyt 3 000,00 3 000,00

19. Transpoft Uczestnicy
nroipktr r

Wyjazd do Berlina na
zaproszenie

1 620,00 1 620,00

20. Imprezy integracyjne Uczestnicy
projektu

Wyjścia kulturalne 935,00 93s.00

V. Informacje o działaIności gospodarczej.

Wynik finansowy na działalności gospodarczej _ zYsk: ŻŻ 040,83 zł
Wynik finansowy z działalności gospodarczej w całości Został przekazany na cele statutowe
Stowarzyszenia.

VI. Informacja o ponaesionych kosztach.

Kosztv Kwota o/o

1'KoszW realizacii działalności statutowei nieodpłatnei 3 775 448.32 7L,990/o

2. Kosztv real izacii działal ności statutowej od ołatnei r57 957,46 3,000/o

3'Koszty działalności administracyinei' w Wm: 1 284 BBB.35 24,500/o

wvnaorodzenia. um. cvwilnoorawne, narzuW 630 050,97

4.Działalność oosoodarcza, w tvm: 17 906.88 0,340/o

koszW dział. qospodarczei 17 889,30

koszW sprzedażv 0,00

koszW finansowe 15,74

pozostałe koszty operacvjne 1.84

5.KoszW finansowe 816.56 0,0Żo/o

6'Pozostałe koszW operacvine 7 622.82 0.750/o

KoszW oqółem: 5 244 640,39 LOO o/o

25

V*''
nńW



VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.

Przvchodv Kwota o/o

1. Przychody z działalności statutowej
nieodołatnei 4 958 927,r9 93,330/o

a)dotacie. w tvm: 3 797 496,74

Urzad Miasta 530 264.46

Urząd Miasta - Wydział oświatv r 674 334,96

PFRON 620 119.91

MOPR 681 616,00

Urzad Marszałkowski 0,00

Urząd Woiwódzki 79 620,00

PZU 38 487,47

ROPS 142 000.00

BRE BANK 31 060.00

b)darowiznv 825 351.05

prenrezne 775 838,73

rzeczowe I09 572,32

c)spadek 67 233.31

d) 1olo Ż64156,09

d)składki członkowskie 4690,00

Ż'Przvchodv z działalności statutowei odołatnei 146 722,79 2.750/o

3.Działalność qospodarcza' w tvm: 61929,47 I,770/o

przychodv ze sorzedażv 59 422,09

zwrotza zatrud' osób niepełnosprawnvch SoD 2 507.16

pozostałe przvchodv ooeracvine 0,22

4. Przychody finansowe 1 195.90 0,020/o

5'Pozostałe przvchodv ooeracvine' w tvm: 145 236,37 2.730/o

zwrotza zatrud' osób niepełnosprawnvch SoD 134 265.58

MOPR 3 851.73

MOPS 977,44

pozostałe przvchodv ooeracvine 6I4L62

Przychody osółem 5 313 4L'-,72 LOO o/o

ŻrłĄ
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WII. Łączna kwota vvynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z
podziałem na Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem:
W tym:
Płace zasadnicze:
Premia:
Zakładowy fundusz nagród:
Nagrody roczne:
Wynagrodzenie za okres chorobowy:
Dodatek funkcyjny:
Umowy cywilnoprawne:
Ekwiwalent urlopowy:
Odprawy:

umowy zlecenia

Deklaracje VAT-7

CIt-B

2 B09 057,20 zł

7 B57 278,77 zł
4Io 574,62 zł

37 394,57 zł
30 373,97 zł
4L 625,B3 zł
60 351,68 zł

34B 734,9I zł
22 44I,II zł

Ż75,74 zł

IX. Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z Ęftułu ciążących
zobowiązań podatkowych, a także informacje W sprawie składanych
deklaracji podatkowych.

Deklaracje PIT-4 wynagrodzenia IBI 677,00 zł

22 536,00 zł

547,0o zł

15,00 zł

X. Informacja o środkach trwałych.

{,Jt"t'
ba,.

W
\-l

/"Ą

Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwałych

Wartość początkowa

Stan na
początek roku
obrotoweqo

Przychody Rozchody Stan na koniec
roku

ohrotoweoo
Grunty, w
tym prawo
wieczystego
uzvtkowania

536 400,00 0,00 0,00 536 400,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inżynierii
lądowej i

wodnei

1 394 395,00 0,00 0,00 1 394 395,00

Urządzenia
techniczne i

MASZVNV

9r5 74r,20 17 ŻI7,5B 17 400,00 915 558,78

Srodki
tra nsportu

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

Pozostałe
środki trwałe

298 237,5r 39 491,L3 366,00 337 362,64
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Srodki trwałe
w budowie

0,00 3r7 737,80 0,00 3rr 737,BA

Żaliczki na
pocu et

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
niematerialne

i prawne

38 172,44 2 058,26 0,00 40 230,70

Nazwa
9rupy

rodzajowej
środków
trwałych

Umorzenia

Stan na
początek

roku
obrotovveoo

Amortyzacja
za rok 2O1O

Inne
zwiększenia

Zmniejszenia Stan na koniec
roku

obrotowego

Grunty, w
tym prawo
wieczystego
uzvtkowania

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

Budynki,
lokale i

obiekty
inzynierii
lądowej i

wodnei

30 400,08 23 810,16 23 810,16 0,00 54 210,24

Urządzenia
techniczne i

maszvnv

668 868,74 85 327,r7 85 327,r7 17 400,00 736 795,9t

Srod ki
tra nsportu

795I0I,74 96 612,00 96 612,00 0,00 291713,74

PoZostałe
środki trwałe

Ż42 957,57 46 744,97 46 744,97 366,00 289 330,54

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w

budowie
Inne wartości
niemateria ln
e i Drawne

38 172,44 2 058,26 2 058,26 0,00 40 230,70

XI. Waftość aktywów i zobowią7ań Stowarzyszenia

AkĘwa trwałe: 2 459 483,79 zł
AkĘwa obrotowe: 256 355,76 zł
Zobowiązania: I626 205,48 zł

)(II' Liczba zatrudnionych w stowarzyszeniu Na Tak z podzaałem według
zaj mowa nych sta nowisk.

Średnia liczba osób Zatrudnionych w Stowarzyszeniu w 2010r Wynosi: tOO,4Ż
Liczba Zatrudnionych na koniec 2010r w przeliczeniu na całe etaty Wynosi : BB,B2
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XIII. Podział według zajmowanych stanowisk:
(stan 23t'L2.2010)

Rehabilitant
Kierowca
terapeuta zajęciowy
kierownik WTZ
pracownik gospodarczy
pracownik administracyjny
Kasjer
z-ca kierownika
Psycholog
Konwojent
nauczyciel-pedagog specja lny
Kucharka
asystent życia codziennego
dyrektor przedszkola
Woźna
Intendent
pomoc pedagogiczna
opiekunka do dzieci
Pielęgniarka
pracownik ds. sprzedazy
dyrektor galerii
Grafik
pracownik do spraw obsługi ekspozycji
Fizjoterapeuta
kierownik poradni
Nauczyciel
pomoc terapeuĘ
dyrektor szkoły
kierownik SDS
koordynator projektu
doradca zawodowy
pracownik redakcji portalu
sekretarka
Dyrektor Stowa rzyszenia
operator internetowej giełdy pracy
trener pracy
p.o' głównej księgowej
główna księgowa
Księgowa
asystent biura zarządu

13

2,5
9,38

2
2,5
0,4
0r1

0,25
4,75
0r6

7
1

2
0,25

1

1

1

Ż
1

1

1

1

0,0
0,5
0,5
10

9,5
1

1

1

1

1

0,5
0,5
0,3
4,5

1

1

1

1

Ut"t'
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Lp. Organ kontrolny. Czas trwania
kontroli.

Zakres kontroli (iaka
placówka, na jakie
zadanie, projekĘ
działanie).

Wynik kontroli.

1. Miejski ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu

7-9.04.20t0 kontrola finansowa i

merytoryczna za 2009 rok
WTZ ..Przvlesie"

Zalecenia pokontrol ne dotyczące stwierdZonych
uchybień wykonano _ 4.05.2010

2. Terenowa Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna w
Poznaniu

28.0s.2010 Kontrola bieżącego stanu
sanitarno-hi gienicznego
obiektu w WTZ
Przvlesie"

Stwierdzono nieprawidłowość, którą usunięto w
określonym terminie.

3. "Morison Finansista
Audit'' Spółka Z o.o. W

Poznaniu ul.Główna 6.

Maj 2010 Badanie sprawozdania
finansowego i

merytorycznego
Stowarzyszenia za rok
2009

opinia wydana przez Biegłego rewidenta dnia
31.05.2010 roku jest pozytywna

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

07.05.2010 r Kontrola higieny
warunków pobytu dzieci
w przedszkolu i ocena
stanu sanitarnego
Przedszkola Specjalnego
,,Orzeszek"

Pozytywny -nie wydano zaleceń

5. UrZąd Miasta Poznania 16.r2.2010 Kontrola dotycząca
dofi nansowania stanowisk
Dracv z Urzedu Miasta

Pozytywny - nie wydano zaleceń

6. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

9.02-28.02.2010 Kontrola dot. realizacja
zadania z zakresy
prowadzenia i rozwoju
infrastruktury
środowiskowego domu
samopomocy dla osób z
zaburzeniami oraz
wykorzystania dotacji
przeznaczonej na ten cel
- KAMYK

Zalecenia pokontrolne doĘczące stwierdzonych
uchybień wykonano W Wyznaczonym terminie,

7. Wielkopolski Urząd
Woiewódzki

16.09.2010 Kontrola dot. realizacja
zadania z zakresu
pomocy społecznej
zgodnie z umową nr
PSr.9016/50107/09 -

KAMYK

PozWWny - nie wydano zaleceń

8. Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego

09.i 1.2010 Realizacja zadania
Wynikająca z umowy nr
1613012010 z dnia 16
lioca 2010 r.

Pozytywny - nie wydano zaleceń

9. Miejski ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu
u|. Cześnikowska 18
60_330 Poznań

29.r1-
0Ż.t2.20t0

Kontrolą objęto
finansową i merytoryczną
działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej
,,Krzemień" w roku 2009
w zakresie otrzymywanej
dotacji przekazywanej
przez MOPR

Zalecenia pokontrolne dotyczące StWierdzonych
uchybień wykonano.

Xry. Przeprowadzone kontrole.

xV' Informacje uzupełniające :

a) CzłonkowieZarządu i innych organóW Stowarzyszenia Na Tak nie otrzymują
wynagrodzenia.
b) w 2010r. nie były udzielane żadne pożYczki pienięzne'
c) w 2010r' Stowarzyszenie posiadało lokatę W Wysokości 3 869,54 zł w banku Nordea Bank
Polska
d) w 2010r. Stowarzyszenie otrzymało W drodze nabycia spadku środki pienięZne W Wysokości
46 B2B,I5 zł
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XVI. odpisy uchwał Zarządu.

Załączniki.
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