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SPRAWOZDANIE
Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu
„SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2012r
Skład Zarządu:1. Gabriela Nawrot – Przewodnicząca
2. Halina Skuza – V-ce Przewodnicząca
3. Wiesława Witkowska – V-ce Przewodnicząca
4. Barbara Śliwa – członek- skarbnik
5. Ryszard Wołodko – członek - sekretarz
Skład Komisji Rewizyjnej:- do 10 marca 2012
1. Marek Buszman - Przewodniczący
2. Jerzy Adamski - członek
3. Joanna Zdechlik - członek
od 10 marca 2012
1. Sławomir Dworski – przewodniczący
2. Irena Janicz – członek
3. Anna Matłacz- członek
Stowarzyszenie realizowało swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów
prawa przez;
1. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządami, instytucjami, organizacjami i
społecznymi.
2. Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi,
pochodzących ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat na cele statutowe,
darowizn, dotacji, wpływów z 1%. odpisów podatkowych.
3. Podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie
działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych
Zasady działalności;
- Terenem działania jest woj. pomorskie
- Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
- Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne,
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
- Stowarzyszenie prowadzi dokumentację w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych
osobowych.
- Stowarzyszenie działa na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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- realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak
zatrudniać pracowników w zależności od potrzeb np. do zadań zleconych w ramach
realizowanych programów.
Forma prowadzonej działalności w 2012r:
- Członek Zarządu dyżurował w biurze Stowarzyszenia w dniach od poniedziałku do piątku w
godz.10.oo – 15.oo.
- Stowarzyszenie prowadziło Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów od stycznia do grudnia 2012r. Punkt Informacji finansowany jest z PFRONinformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 10.oo do 15.oo. W Punkcie
zatrudniony jest asystent osoby niepełnosprawnej, prawnik, oraz pracownik obsługujący Punkt
Informacji w Gdańsku i Elblągu, oraz księgowa.
- Stowarzyszenie realizowało zadania z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, prowadząc
grupowe i indywidualne zajęcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, oraz z
zakresu integracji i kampanii informacyjnej.
- Prowadziliśmy działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, organizując comiesięczne
spotkania z członkami Stowarzyszenia, wyjazdowe seminaria szkoleniowo-informacyjne, oraz
spotkanie wigilijne.
W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu było 141 członków zwyczajnych, 1 wspierający.
W ciągu roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu na których uchwalono 5 uchwał.
Przyjęto 4 nowych członków zwyczajnych. W dniu 10 marca 2012r odbył się Walny Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz
bilans za rok 2011, udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, oraz przyjęto
sprawozdanie finansowe. Wybrano skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań przedstawicieli Zarządu z członkami
Stowarzyszenia w Klubie „Szafir” w Domu Kombatanta na Gdańskiej Zaspie. W spotkaniach
uczestniczyło średnio ok. 60 osób. Spotkania odbywały się przy kawie, herbacie i słodyczach
finansowanych z własnych środków, a także korzystaliśmy z pomocy członków Stowarzyszenia,
którzy przynosili własne wypieki.
Zarząd przyjął darowizny rzeczowe z LPP Gdańsk na łączną kwotę 7.238,53 zł, które zostały
przekazane naszym członkom podczas comiesięcznych spotkań, oraz Środowiskowym Domom
Pomocy Społecznej.
Stowarzyszenie otrzymało darowiznę finansowa w wys.10 000,00zł od Fundacji „Energa” Gdańsk
Otrzymaną darowiznę przeznaczyliśmy na zakup 2 komputerów, programów komputerowych,
drukarki, oraz innych akcesoriów służących poprawie funkcjonowania pracy biurowej i
księgowej.
Środki finansowe na działalność i realizację zadań pochodziły z:
- PFRON
- Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego
- Urząd Miasta Gdańsk
- MOPR w Gdańsku- składki członkowskie
- wpłaty z 1% od osób fizycznych
- inne dobrowolne wpłaty na cele statutowe
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Opis zrealizowanych zadań:
-Cel rehabilitacyjny
W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadanie w ramach zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z dotacji PFRON przekazanych przez
Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane było pn. „Rehabilitacja to zdrowie”
W zakresie rehabilitacji osoby niepełnosprawne mogły skorzystać :
- z rehabilitacji grupowej na sali skorzystało ok.7-10 osób miesięcznie. Rehabilitacja prowadzona
była 2x w tygodniu i ukierunkowana była na indywidualny tok rehabilitacji z uwzględnieniem
potrzeb, możliwości i rodzaju niepełnosprawności. Rehabilitacja prowadzona była przez cały rok z
tego od czerwca do listopada finansowana była z dotacji. Wszystkie pozostałe koszty
(wynagrodzenie rehabilitanta, opłata za wynajęcie Sali) stanowiły koszt własny Stowarzyszenia.
- z indywidualnej rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej skorzystało 14 osób.
Zrealizowano 170 zabiegów na podstawie karty zabiegowej- 1 karta na 10 zabiegów. Trzy osoby
wykorzystały zabiegi dwukrotnie. Były to przypadki uzasadnione pod względem
niepełnosprawności, oraz aktualnego stanu zdrowia tych osób.
- z masażu w domu pacjenta skorzystało 15 osób. Wykonano 150 zabiegów na podstawie karty
zabiegowej – 1 karta na 10 zabiegów. Cztery osoby wykorzystały zabiegi dwukrotnie.
Zadanie realizowane było od czerwca do listopada 2012r. Całkowity koszt zadania wynosił
27.216,62 zł z tego otrzymano dotację w wysokości 25.000,00 zł - środki własne wynosiły
2.216,62 zł.
Zadanie zostało rozliczone i przyjęte w całości bez zastrzeżeń przez Urząd Marszałkowski.
Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem
realizacji zadania.
Cel rekreacyjny:
W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadanie w ramach zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z dotacji PFRON przekazanych przez
MOPR w Gdańsku. Zadanie realizowane było pn. „Wodna Rekreacja”
W zakresie wodnej rekreacji osoby niepełnosprawne mogły skorzystać :
- z rekreacji w Parku Wodnym w Sopocie – z tej formy wsparcia skorzystało 22 osoby , które
uczęszczały na basen w m-cu wrzesień –listopad - 1x w tygodniu przez 2 godz. Wykorzystano 166
wejść basenowych.
- w basenie solankowym w Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie – z tej formy wsparcia
skorzystały 24 osoby. Zrealizowano 290 zabiegów na podstawie karnetów – 1 karnet był na 10
zabiegów - 5 osób na podstawie szczególnych zaleceń od lekarza wykorzystały zabiegi
dwukrotnie ( 2 karnety po 10 zabiegów)
Zadanie realizowane było od września do grudnia 2012r. Całkowity koszt zadania wynosił
9.608,00 zł z tego otrzymano dotację w wysokości 9.000,00 zł - środki własne wynosiły
608,00 zł.
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Zadanie zostało rozliczone i przyjęte w całości bez zastrzeżeń przez MOPR. Przyznane
dofinansowanie zostało wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji
zadania.
- Cel rekreacyjno-szkoleniowy
W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadanie w ramach zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z dotacji PFRON przekazanych przez
MOPR w Gdańsku. Zadanie realizowane było pn. „”Rekreacja z warsztatami psychologicznymi”
We wrześniu 2012r zorganizowano 3 dniowy wyjazd dla 25osób do Ośrodka „Roma” w Łapinie .
Celem zadania była integracja oraz warsztaty psychologiczne na temat „ Asertywności”.
Prowadzone były także indywidualne spotkania z psychologiem. Pobyt zakończył się integracyjną
kolacją, podsumowaniem wykładów i wzajemną wymianą doświadczeń. Warsztaty
psychologiczne realizowaliśmy po raz drugi, ponieważ cieszą się one wielkim zainteresowaniem.
Frekwencja na wykładach była prawie 100% a ilość chętnych osób do konsultacji indywidualnych
była większa niż możliwości zakładane w zadaniu. Psycholog udzielał konsultacji także poza
ustalonym w zadaniu terminem. Nabyte doświadczenie przy realizacji tego zadania utwierdza nas
w przekonaniu, że ta forma wsparcia jest potrzebna i oczekiwana przez osoby niepełnosprawne.
Zamierzamy w miarę możliwości kontynuować tego typu zadania w latach następnych.
Całkowity koszt zadania wynosił 9.400,00 zł z tego otrzymano dotację z MOPR w Gdańsku w
wysokości 9.000,00 zł. Koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 400,00 zł.
Zadanie zostało przyjęte i rozliczone w całości bez zastrzeżeń. Przyznane dofinansowanie zostało
wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji zadania.
W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadanie w ramach zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z dotacji PFRON przekazanych przez
Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane było pn. „Wracam do zdrowia”
W listopadzie 2012r zorganizowano 10 dniowy pobyt dla 10 osób w Kaszubskim Centrum
Promocji Zdrowia „ w Gołubiu. Celem zadania była edukacja, rehabilitacja i rekreacja. Wszyscy
uczestnicy wykonali w ramach zadania testy na nietolerancje pokarmową, skorzystali z 10
dniowej diety oczyszczającej pod nadzorem dr. Ewy Dąbrowskiej, oraz uczestniczyli w
wykładach :- „Hydrokolonoterapia” „O diecie warzywno-owocowej” „Post na płynach” ”O
toksynach i nietolerancjach pokarmowych” „O żywieniu pełnowartościowym” ” Co dalej po
diecie”. W czasie całego pobytu mogli uczestniczyć w gimnastyce porannej w lesie, zajęciach
ruchowych w grupach, gimnastyce oczu, spacerach po lesie i szybkim marszu.
W zadaniu uczestniczyły osoby z różnymi schorzeniami typu cukrzyca, nadwaga, nadciśnienie,
problemy krążeniowe. U wszystkich uczestników nastąpiła znacząca poprawa stanu zdrowia,
zmniejszyły się dolegliwości bólowe, obniżył się poziom cukru, zmniejszyły się dolegliwości
alergiczne i poprawiła się kondycja fizyczna i psychiczna. Część osób uczestnicząca w tym
zadaniu kontynuuje wytyczne z zakresu zdrowego odżywiania, ciesząc się lepszym zdrowiem,
dając tym samym świadectwo konieczności zmiany nawyków żywieniowych w celu
wyeliminowania dodatkowych dolegliwości wynikających z zagrożeń chorobami
cywilizacyjnymi.
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Realizacja tego zadania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zarząd podjął decyzję o
kontynuowaniu tego tematu w latach następnych, jednak możliwość jego realizacji zależeć będzie
od uzyskania dofinansowania z samorządu.
Całkowity koszt zadania wynosił 21.450,00 zł z tego otrzymano dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 20.000,00 zł. Koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania
wynosił 1450,00 zł.
Zadanie zostało przyjęte i rozliczone w całości bez zastrzeżeń. Przyznane dofinansowanie zostało
wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji zadania.
Cel integracyjny:
W grudniu 2012r zorganizowano uroczystą „Kolację Wigilijną” dla 100 osób niepełnosprawnych
pod przewodnictwem duszpasterza ludzi chorych księdza prałata Stanisława Łady, przy
współudziale władz lokalnych i samorządowych. Kolacja wigilijna odbyła się w Klubie „Szafir”
w Domu Kombatanta na Gdańskiej Zaspie. Członkowie Stowarzyszenia we własnym zakresie
przygotowali swoje wypieki. Przygotowano poczęstunek wigilijny i zapewniono oprawę
muzyczną przez członków Stowarzyszenia. Na uroczystości obecni byli między innymi także
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego, PFRON i władz lokalnych S-ni
„Rozstaje”
Całkowity koszt zadania wynosił 2.500,00 zł z tego 500,00 zł zostało sfinansowane z Urzędu
Miasta Gdańska. Koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 2.000,00 zł.
Cel Informacyjny:
W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadanie w ramach zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu „Prowadzenie Kampanii Informacyjnych na rzecz Osób
Niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” z dotacji PFRON przekazanych przez
Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane było pn. „Świat nie jest taki zły”
W ramach tego zadania Stowarzyszenie uczestniczyło w kosztach produkcji i realizacji 7
odcinków telewizyjnego programu „Świat nie jest taki zły”. Konspekt każdego odcinka został
szczegółowo opisany ze wskazaniem celu programu, oraz jakie to ma znaczenie w procesie
przeciwdziałania dyskryminacji społecznej i integracji. Wszystkie odcinki programów zostały
nagrane na nośniku CD i są własnością Stowarzyszenia.
Całkowity koszt zadania wynosił 42.000,00 zł z tego otrzymano dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w wys. 39.900,00 zł. Wkład własny w wysokości 2.100,00 i został wpłacony
przez pracowników TVP Gdańsk w ramach dobrowolnych wpłat na cele statutowe
Stowarzyszenia.
Wszystkie realizowane zadania wymagały wkładu własnego, który w 2012r wyniósł
8.774,62 zł.
Wysokość otrzymanej dotacji z samorządu na te zadania wyniosła ogółem : 103.400,00 zł
Inne działania:
W okresie rozliczeń podatkowych udzielane były informacje dotyczące przysługujących ulg dla
osób niepełnosprawnych, oraz wypełniano PIT-y.
Władze Stowarzyszenia na bieżąco sprawdzały możliwości finansowania założonych celów
statutowych przy współfinansowaniu ich z różnych resortów.
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W ramach ogłoszonego „Konkursu nr.7” zadanie pn „Punkt Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych” - realizujemy projekt przewidziany na lata 2011/2014. W roku 2012 od
kwietnia 2012 do marca 2013 na całość zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
108.761,64 zł. Wkład własny niezbędny do realizacji tego zadania wynosi 8.186,36 zł z tego
986,36 zł jest wkładem finansowym, 3.600,00 zł stanowi wkład niefinansowy w ramach
wolontariatu, 3.600,00 zł jest % udziałem w kosztach utrzymania biura
W ramach zadania zatrudniono : 1.- pracownika do obsługi Punktu Informacji w Gdańsku, 2.pracownika do obsługi Punktu Informacji w Elblągu ( w ramach współpracy z Uniwersytetem III
wieku i Osób niepełnosprawnych w Elblągu),3.- asystenta osób niepełnosprawnych, który pomaga
osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją czasową lub stałą niedyspozycję nie mogą
wyjść z domu, a chciałyby skorzystać z usług oferowanych w naszym Punkcie,4.- prawnika i 5.księgową.
We wrześniu 2012r złożono do PFRON – oddział pomorski w Gdańsku rozliczenie I transzy
zadania, które zostało rozliczone w całości, bez zastrzeżeń, zgodnie z założeniami i
harmonogramem zadania – decyzja z dnia 16.11.2012r
(W styczniu 2013r złożono rozliczenie zadania za cały rok budżetowy)
W grudniu 2012r do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku złożono poza konkursowy
wniosek na dofinansowanie dalszej realizacji zadania w latach 2013/2014.
(Rozliczenie całego projektu złożono w kwietniu 2013r)
Od 2011r Stowarzyszenie w ramach partnerstwa z DC Edukacja w Gdańsku podjęło się realizacji
projektu unijnego w ramach EFS pn. „ Trójmiejski Pilotażowy Program Wsparcia Zatrudnienia
Osób Niepełnosprawnych” Liderem całego projektu jest DC Edukacja Sp. z o.o w Gdańsku.
Projekt został wdrożony 8 września 2011r. Założeniem projektu jest wsparcie dla 49 osób
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pozostających
bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie trójmiasta. Beneficjenci po cyklicznych szkoleniach
przygotowani będą do podjęcia zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Obowiązkiem
zatrudnienia wg założeń projektu jest 15 osób niepełnosprawnych.
Po stronie Stowarzyszenia zatrudnionych zostało 5 osób : - 2 psychologów. 2 doradców
zawodowych, oraz osoba do rozliczeń projektu po stronie Stowarzyszenia. Obowiązkiem naszym
jest – opracowanie indywidualnych planów działań dla uczestników IPD, przeprowadzenie sesji
indywidualnych w tym zdalnych, przeprowadzenie sesji grupowych.
Łączny budżet Lidera i partnera wynosi 877.723,95 zł. z tego po stronie Stowarzyszenia
124.545,60 zł.- niewykorzystane środki (opłata sali na wykłady) w wys.1 607,78 została
zwrócona.
Program ukończyło 48 osób niepełnosprawnych, ponieważ jedna osoba w trakcie realizacji
programu zrezygnowała. 19 osób zostało zatrudnionych ( 9 kobiet, 10 mężczyzn) z tego 16 osób
spełnia warunek efektywności zatrudnienia.
Projekt zakończył się 28 lutego 2013r
Przewodnicząca Stowarzyszenia Gabriela Nawrot w roku 2012 uczestniczyła w posiedzeniach
Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych jako członek-sekretarz Rady i
została powołana w skład tej Rady na lata następne .
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Efekty uzyskane wskutek realizacji zadań:
- poprawa ogólnego stanu zdrowia
- potrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
- integracja osób niepełnosprawnych
- poznanie metod poznawczych w celu zmiany sposobu myślenia o sobie i świecie
- wzrost własnej samoakceptacji
- większa gotowość do aktywności społecznej i zawodowej
- zwiększone poczucie bezpieczeństwa
Niepowodzenia:
W roku 2012 nie odnotowaliśmy niepowodzeń, które miałyby znaczący wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie Stowarzyszenia. W skutek zmniejszonych dotacji na rehabilitację i skróconego
okresu ich realizacji nie zrealizowaliśmy zakładanej ilości tych zabiegów w stosunku do
oczekiwań i możliwości. Nie otrzymaliśmy także dofinansowania na zorganizowanie „Kolacji
wigilijnej” i całość zadania została sfinansowana ze środków własnych.
Plany:
Nasze dalsze działania ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania Stowarzyszenia i
konsekwentnego działania w kierunku realizowania zadań z zakresu rehabilitacji, integracji,
promocji zdrowia i Punktu Informacyjnego.
Zarząd nadal będzie czynił starania o zwiększenie dofinansowań, ponieważ zapotrzebowanie na
zabiegi rehabilitacyjne jest znacznie wyższe niż pozwalały na jego realizację przyznane w tym
roku środki.
Inne informacje:
Wartość aktywów i zobowiązań ujęte są we właściwych sprawozdaniach finansowych.
Wszystkie należności podatkowe i ZUS rozliczone zostały zgodnie z deklaracjami za rok
sprawozdawczy.
Zarząd składa podziękowanie członkom Stowarzyszenia którzy aktywnie uczestniczyli w
realizacji zadań, organizacji życia kulturalnego i społecznego, oraz udzielili pomocy w
rozprowadzeniu darów.
W okresie sprawozdawczym współpraca Komisji Rewizyjnej z Zarządem układała się dobrze.
Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu.
Zarząd ocenia współpracę z członkami Stowarzyszenia jako dobrą, koleżeńską i życzliwą za co
serdecznie wszystkim dziękujemy.
Na tym sprawozdanie zakończono. Liczba stron 1-7
Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd:
1 Nawrot Gabriela
2 Skuza Halina
3 Witkowska Wiesława
4 Śliwa Barbara
5 Wołodko Ryszard
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