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SPRAWOZDANIE
Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu
„SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2015r
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: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.

- 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.
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
Forma prowadzonej działalności w 2015r:
- Członek Zarządu dyżurował w biurze Stowarzyszenia w dniach od poniedziałku do piątku w
godz.10.oo – 15.oo i był do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzono niezbędną
korespondencję (telefoniczną, emeilową), dokumentację biurową oraz nadzorowano pracę
księgowej i osób realizujących poszczególne zadania. Ponadto pisano wszystkie możliwe projekty
do realizacji w roku 2015 w ramach ogłaszanych konkursów. Wszystkie realizowane zadania były
pod nadzorem Zarządu. Zarząd odpowiedzialny był za dobór instrumentów niezbędnych do
prawidłowej realizacji zadań statutowych i realizowanych zadań zleconych.
- 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, wyjazdowo -informacyjne, oraz spotkanie wigilijne.
W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu było 169 członków zwyczajnych, 1 wspierający.
W ciągu roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu na których uchwalono 6 uchwał.
Przyjęto 6 nowych członków zwyczajnych. W dniu 14 marca 2015r odbył się Nadzwyczajny
Walny Zjazd w celu przyjęcia uchwały w przedmiocie uznania GSINR jednostką „Mikro” w
rozumieniu Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zmianie ustawy o rachunkowości.
W dniu 09 maja 2015r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy, na którym przyjęto sprawozdanie
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz bilans za rok 2014r. Udzielono absolutorium Zarządowi i
Komisji Rewizyjnej, oraz przyjęto sprawozdanie finansowe.
W roku sprawozdawczym odbyło się 8 spotkań przedstawicieli Zarządu z członkami
Stowarzyszenia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W spotkaniach uczestniczyło
średnio ok. 40 osób. Spotkania odbywały się przy kawie, herbacie i słodyczach finansowanych z
własnych środków, oraz własnych wypieków członków Stowarzyszenia.
Opis zrealizowanych zadań:
- Cel informacyjny
W ramach ogłoszonego przez PFRON „Konkursu nr.15” zadanie pn „Centrum Informacji i
Poradnictwa Prawno Społecznego ” - zrealizowaliśmy projekt przewidziany na 2015r. Na
całość zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 139 680,00 zł. Wkład własny
niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 8 180,00 zł z tego 3 600,00 zł jest wkładem nie
finansowym –jest to wyceniony wkład wolontariatu, oraz 4 580,00 zł jako wkład finansowy.
(z tego 4 080,00zł stanowi częściowy koszt wynajmu pomieszczenia biurowego, oraz 500,00 zł
koszt wydrukowania plakatów i ulotek niezbędnych do realizacji zadania)
W ramach zadania zatrudniono 6 osób : 1.- pracownik do obsługi Punktu Informacji w Gdańsku,
2.- pracownik do obsługi Punktu Informacji w Elblągu. 3.- pracownik do obsługi Punktu
Informacji w Toruniu. 4.-prawnik Gdańsk. 5.- prawnik Toruń. 6.- księgowa.

Informacje udzielane były zgodnie z harmonogramem w zatwierdzonym przez PFRON wniosku
w biurze poszczególnych Stowarzyszeń - telefonicznie, emeilowo, lub w domu osoby
niepełnosprawnej.
W czerwcu 2015r złożono do PFRON – oddział pomorski w Gdańsku rozliczenie I transzy
zadania, które zostało rozliczone w całości, bez zastrzeżeń, zgodnie z założeniami i
harmonogramem zadania .(W styczniu 2016r złożono rozliczenie całego projektu.)
W październiku 2015r do PFRON złożono wniosek na dofinansowanie dalszej realizacji zadania
w roku 2016 w ramach ogłoszonego przez PFRON konkursu Nr.24.
-Cel rehabilitacyjny
1.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. „Kompleksowo po sprawność”
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.
- z indywidualnej profesjonalnej rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej skorzystało
29osób. Wykonano 350 zabiegów na podstawie karty zabiegowej- 1 karta na 10 zabiegów. 5 osób
wykorzystało zabiegi dwukrotnie. Były to przypadki uzasadnione pod względem
niepełnosprawności, oraz aktualnego stanu zdrowia tych osób.
Zadanie realizowane było od czerwca do listopada 2015r. Całkowity koszt zadania wynosił
31 600,99 zł z tego otrzymano dotację w wysokości 30 000,00 zł - środki własne wyniosły
1 600,99 zł.
Zadanie zostało rozliczone i przyjęte w całości bez zastrzeżeń przez Urząd Marszałkowski.
Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem
realizacji zadania.
2.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. „Naucz się dbać o zdrowie”
W październiku 2015r zorganizowano 10 dniowy pobyt dla 13 osób w Kaszubskim Centrum
Promocji Zdrowia „ w Gołubiu. Celem zadania była edukacja, rehabilitacja i rekreacja. 11 osób
wykonało w ramach zadania testy na nietolerancje pokarmową. Wszyscy 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.
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 26 401,75 zł z tego otrzymano dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 25 000,00 zł. Koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania
wynosił 1 401,75zł.
Zadanie zostało przyjęte i rozliczone w całości bez zastrzeżeń. 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. „Aktywna rekreacja 50+”
We wrześniu 2015r zorganizowano 3 dniowy wyjazd dla 28 osób do Ośrodka RehabilitacyjnoSportowego w Mauszu . Celem zadania była integracja, rekreacja, sport. Pobyt zakończył się
integracyjną kolacją.
Całkowity koszt zadania wynosił 10 604,32 zł z tego otrzymano dotację z MOPR w Gdańsku w
wysokości 10 000,00 zł. Koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 604,32 zł.
Zadanie zostało przyjęte i rozliczone w całości bez zastrzeżeń. Przyznane dofinansowanie zostało
wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji zadania.
Cel integracyjny:
W roku sprawozdawczym zrealizowano zadanie z dotacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
pn. „Jubileuszowy koncert”
W grudniu 2015r zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z kolacją wigilijną dla ok.150
osób w tym ok. 100 osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie obchodziło Jubileusz 25-lecia
swojej działalności. Uroczystość pod patronatem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbyła
się w Europejskim Centrum Solidarności. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
Urzędu Miasta Gdańska, MOPR, PFRON i zaproszeni goście w tym gość honorowy Pani
Prezydentowa Danuta Wałęsa i duszpasterz ludzi chorych ksiądz prałat Stanisław Łada.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentacje filmową z działalności Stowarzyszenia.
Prezydenta Gdańska odznaczył „medalem Gdańska” osoby które zakładały Stowarzyszenie i do
dnia dzisiejszego są aktywnymi członkami.
Marszałek woj. pomorskiego odznaczył osoby które wyróżniały się w czasie tego 25-lecia swoją
aktywnością i zaangażowaniem na rzecz budowania wspólnoty i pomocy osobom
niepełnosprawnym.
Nagrodę specjalną za budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w TVP
Gdańsk otrzymał red. Janusz Trus – nagrodę od prezydenta Lecha Wałęsy wręczyła Pani Danuta
Wałęsa.
Członkowie Stowarzyszenia we własnym zakresie przygotowali swoje wypieki. Przygotowano
poczęstunek i koncert kolęd w wykonaniu chóru z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Całkowity koszt zadania wynosił 10 712,72 zł z tego 9 379,00 zł zostało sfinansowane z dotacji
Urzędu Miasta . Koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 1 333,72 zł.
Stowarzyszenie poza programem, z własnych środków sfinansowało catering, tort
okolicznościowy, kwiaty, dekoracje, oraz nagrodę dla red. Janusza Trusa w kwocie ok. 4 000,00zł
Środki własne pochodzily z darowizn pieniężnych od sponsorów, przeznaczonych na ten
Jubileusz.
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.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Gabriela Nawrot w roku 2015 uczestniczyła w posiedzeniach
Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych jako członek-sekretarz Rady
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 2015 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.
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:
W roku 2015 otrzymano następujące dotacje;
PFRON
– 139 680,00MOPR
- 10 000,00
Urząd Marszałkowski – 25 000,00
- 30 000,00
Urząd Miasta Gdańsk - 9 379,00
Razem: 214 059,00 zł
Wkład własny finansowy niezbędny do realizacji tych zadań wynosił : 9 520,78 zł
Dodatkowy koszt własny na zrealizowanie „Jubileuszu-25-lecia” wynosił 4 000,00 zł.
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.
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 1-5
Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd:
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