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SPRAWOZDANIE
Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu
„SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2010r
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. Marek Buszman - Przewodniczący
2. Jerzy Adamski - członek
3. Joanna Zdechlik - 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.
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Forma prowadzonej działalności w 2010r:
- Członek Zarządu dyżurował w biurze Stowarzyszenia w dniach wtorek, środa, czwartek od
godz.10.oo – 15.oo.
- Stowarzyszenie prowadziło Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów na zasadzie wolontariatu członka Zarządu.
Punkt informacji współpracował z TVP Gdańsk, przekazując najczęściej zgłaszane problemy,
które mogły być wykorzystane w programie „Świat nie jest taki zły”. Pracownik punktu pełnił
dyżur i udzielał porad w biurze telewizji podczas trwania programu i godzinę po jego
zakończeniu. Współpraca ustała w czerwcu z powodu decyzji władz TVP Gdańsk i zdjęciu z
anteny programu „Świat nie jest taki zły”.
- Stowarzyszenie realizowało zadania z zakresu rehabilitacji, prowadząc grupowe i indywidualne
zajęcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
- Prowadziliśmy działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, organizując comiesięczne
spotkania z członkami Stowarzyszenia, wyjazdowe seminarium szkoleniowo-informacyjne, oraz
spotkanie wigilijne.
W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu było 144 członków zwyczajnych.
W ciągu roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu na których uchwalono 9 uchwał.
Przyjęto 9 nowych członków . 10 kwietnia 2010r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy, na
którym przyjęto sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz bilans za rok 2009, udzielono
absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, oraz przyjęto sprawozdanie finansowe.
W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań przedstawicieli Zarządu z członkami
Stowarzyszenia. 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 15.028,11 zł, które zostały
rozprowadzone naszym członkom podczas comiesięcznych spotkań.
Środki finansowe na działalność i realizację zadań pochodziły z:
- Urząd Miasta Gdańska
- Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego
- MOPS w Gdańsku
- składki członkowskie
- wpłaty z 1% od osób fizycznych
- inne dobrowolne wpłaty na cele statutowe
Opis zrealizowanych zadań:
-Cel rehabilitacyjny
\W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadanie w ramach zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Urząd Marszałkowski. Zadanie
realizowane było pn. „Profilaktyka i rehabilitacja”
W zakresie rehabilitacji osoby niepełnosprawne mogły skorzystać :
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- z rehabilitacji w Parku Wodnym w Sopocie – z tej formy wsparcia skorzystały 32 osoby, które
uczęszczały na basen w m-cu październiku i listopadzie, 1x w tygodniu przez 2 godz.
- w basenie solankowym w Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie – z tej formy wsparcia
skorzystało 18 osób. Zrealizowano 200 zabiegów na podstawie karnetów – 1 karnet był na 10
zabiegów. Dwie osoby na podstawie szczególnych zaleceń od lekarza wykorzystały zabiegi
dwukrotnie ( 2 karnety po 10 zabiegów)
- z rehabilitacji grupowej na sali skorzystało ok.12 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 8 osób. Zrealizowano
110 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, oraz w gabinecie masażysty skorzystało18 osób. Wykonano 190
zabiegów na podstawie karty zabiegowej – 1 karta na 10 zabiegów. Jedna osoba wykorzystała
zabiegi dwukrotnie.
Zadanie realizowane było od czerwca do listopada 2010r. Całkowity koszt zadania wynosił
42.843,13 zł z tego otrzymano dotację w wysokości 38.900,00 zł, a środki własne wynosiły
3.943,13 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 integracyjno-szkoleniowy
We wrześniu 2010r zorganizowano 3 dniowy wyjazd dla 30 osób na „Seminarium szkoleniowoinformacyjne” połączone z warsztatami psychologicznymi do Ośrodka w Łapinie . Celem zadania
była integracja oraz wykłady psychologiczne na temat założeń terapii poznawczo behawioralnej
wg której proponowane są zmiany myślenia o sobie i świecie, wraz z nauką rozpoznawania
zniekształceń poznawczych. Prowadzone były także indywidualne spotkania z psychologiem.
Seminarium zakończyło się integracyjną kolacją, podsumowaniem wykładów i wzajemną
wymianą doświadczeń. Warsztaty psychologiczne realizowaliśmy po raz pierwszy i spotkały się
one z 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.
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Całkowity koszt zadania wynosił 11.000,00 zł z tego otrzymano dotację z Urzędu Miasta Gdańska
w wysokości 2.500,00 zł, oraz z MOPS-u w Gdańsku w wysokości 7.000,00 zł. koszt własny
niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 1.500,00 zł.
Zadanie zostało przyjęte i rozliczone w całości bez zastrzeżeń. Przyznane dofinansowania zostały
wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji zadania.
W grudniu 2010r zorganizowano uroczystą „Kolację Wigilijną” dla 100 osób niepełnosprawnych
pod przewodnictwem duszpasterza ludzi chorych księdza prałata Stanisława Łady, przy
współudziale władz lokalnych i samorządowych. Pomoc przy realizacji tego zadania na zasadach
wolontariatu udzielili nam uczniowie Szkoły Morskiej i Szkoły Gastronomicznej w Gdańsku,
którzy obsługiwali całą uroczystość. Kolacja wigilijna zamówiona została w formie cateringu.
Członkowie Stowarzyszenia pomagali przy wystroju Sali, nakryciu stołów i sprzątaniu.
Od Prezydenta miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza otrzymaliśmy w prezencie tort, który
został wręczony na tę uroczystość przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
Panią Marię Podgurniak. Na uroczystości obecni byli między innymi także przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego.
Całkowity koszt zadania wynosił 3.556,47 zł z tego otrzymano dotację z MOPS-u w wysokości
3.000,00 zł, koszt własny niezbędny do realizacji tego zadania wynosił 556,47 zł.
Zadanie zostało przyjęte i rozliczone w całości bez zastrzeżeń. Przyznane dofinansowanie zostało
wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem realizacji zadania.
Inne działania:
W okresie rozliczeń podatkowych udzielane były informacje dotyczące przysługujących ulg dla
osób niepełnosprawnych, oraz wypełniano PITY.
Władze Stowarzyszenia na bieżąco sprawdzały możliwości finansowania założonych celów
statutowych przy współfinansowaniu ich z różnych resortów. W styczniu złożono wniosek do
PFRON w ramach ogłoszonego w ramach „Konkursu nr.5” zadania pn „Punkt Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych”. Projekt przewidziany był na lata 2010/2013.Rozliczono także zadanie
realizowane w 2009r pn „Punkt Informacji” – zadanie zostało rozliczone w całości bez zastrzeżeń,
a przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem.
W lutym złożono wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadań
zleconych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „Promocja zdrowia i rehabilitacja”
Projekt przewidziany był na okres 2010/2011r.
W kwietniu 2010r pracownicy Oddziału PFRON w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w ramach
realizowanego przez Stowarzyszenie zadania w 2009r pn „Punkt Informacji”. W protokóle
kontrolnym stwierdzono, że dotrzymano warunków umowy oraz w terminie złożono dokumenty
rozliczeniowe. Kontrolujący stwierdzili także że wszystkie zobowiązania wynikające z
przedstawionych w rozliczeniu dokumentów zostały zrealizowane w terminie. Jedynym
uchybieniem była jednorazowa nieterminowa opłata składki ZUS i US pracownika w ramach
umowy zlecenie na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej. W wyjaśnieniu pokontrolnym
złożonym do Oddziału PFRON w Gdańsku podano przyczyny tego opóźnienia, które w naszej
ocenie spowodowane były nieterminowym przekazywaniu przez PFRON kolejnych transz przy
zachowaniu z naszej strony wymaganej terminowości złożonych rozliczeń.
Przewodnicząca Stowarzyszenia Gabriela Nawrot w roku 2010 uczestniczyła w posiedzeniach
Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych jako członek-sekretarz Rady.
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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:
- brak dofinansowania z PFRON na prowadzenie Punktu Informacji, który Stowarzyszenie
profesjonalnie prowadzi od ponad 10 lat – zasady wprowadzone w konkursie uniemożliwiały
spełnienie wymaganych zasad (zasady te zostały wprowadzone przez PFRON po raz pierwszy od
wielu lat), co w konsekwencji nie pozwoliło na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
- brak dofinansowania na zadanie „Promocja zdrowia i rehabilitacja” z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej – wniosek tego typu na zasadach unijnych pisaliśmy sami po raz pierwszy.
Brak doświadczenia w tym zakresie przełożyła się na punktację ekspertów oceniających projekt.
Liczba uzyskanych punktów okazała się nie wystarczająca do otrzymania dotacji.
Wszystkie te projekty przewidywały realizację zadań w latach 2010/2013 i w przypadku ich
realizacji gwarantowałyby stabilizację Stowarzyszenia oraz ciągłość planowanych działań.
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. Do Komisji
Koleżeńskiej nie wpłynęły żadne sprawy wymagające ich rozstrzygnięcia. Zarząd ocenia
współpracę z członkami Stowarzyszenia jako dobrą, koleżeńską i życzliwą za co serdecznie
wszystkim dziękujemy.
Na tym sprawozdanie zakończono. Liczba stron 1-5
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ROZLICZENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH w 2010 r

Zadanie pn: - „Profilaktyka i Rehabilitacja”
– ogólna kwota zadania wyniosła :
- otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła:
- środki własne finansowe:

42.843,13
38.900,00
3.943,13

Zadanie pn: „Seminarium szkoleniowo-informacyjne”
Z warsztatami psychologicznymi
- ogólna kwota zadania wyniosła:
- otrzymana dotacja z MOPS wyniosła:
- otrzymana dotacja z Urzędu Miasta:
- środki własne:

11.000,00
7.000,00
2.500,00
1.500,00

Zadanie pn: „ Wigilia”
– ogólna kwota zadania wyniosła :
- otrzymana dotacja z MOPS wyniosła:
- środki własne:

Wkład własny niezbędny do realizowanych zadań wyniósł :

6.012,92

3.556,47
3.000,00
556,47

