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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym w Dobrym Mieście za rok 2009. 

 

1. Koło działa od 6.07.1996 r. 

2. W dniu 8.09.2009 r. koło uzyskało osobowość prawną i wpis do KRS pod nr 

0000334982. 

3. W dniu 4.11.2009 koło uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

4. Na dzień 31.12.2009 r. Koło liczyło 58 członków. 

5. 29.01.2009 r odbyło się Walne Zebranie Członków Koła, w którym 

uczestniczyło 24 członków. 

6. Skład Zarządu Koła  

L.p. Nazwisko Imię Funkcja 

Data 
wyboru do 
Zarządu 
Koła 

1. 
 Gajewski Wojciech Przew. ZK 28.03.2008  

2.  
 Borejko Henryk Z-ca 

przew ZK 28.03.2008 

3.   
 Zawacki Joachim Sekretarz 28.03.2008 

4.    
Ambroziak Iwona Skarbnik 28.03.2008 

5.    Wolski Stanisław Członek 28.03.2008 

 

7. Skład Komisji Rewizyjnej Koła  

L.p. Nazwisko Imię Funkcja 
Data 
wyboru do 
Komisji 

1. Czasnowicz Łucja  Przewodniczący 28.03.2008 

2. Kruszewska Beata  Sekretarz 28.03.2008 

3. 
Jelińska Alina  Członek 28.03.2008 

 

8. Funkcje Elektora Koła pełni Pan Wojciech Gajewski. 
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9. W ciągu roku odbyło się 8 protokołowanych posiedzeń Zarządu Koła  

i dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła. 

10. W ciągu roku Zarząd Koła wystąpił z 6 wnioskami do grantodawców na 

łączną kwotę 31.800 zł. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 5 wniosków na 

łączną kwotę 19.000 zł., które zostały w 100% rozliczone.  

11. Działalność Koła realizowana była w następujących obszarach: 

I. Realizowane były zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom jak również 

wyrównywania szans tych osób i ich rodzin: 

• prowadzenie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Olsztynie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej (WTZ) dla grupy 30 osób niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Dobre Miasto i sąsiednich, którego celem jest rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych w miarę 

predyspozycji uczestników, 

• prowadzenie wspólnie z olsztyńskim kołem PSOUU Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) dla 12 osób 

niepełnosprawnych,  

• prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców naszych 

podopiecznych, gdzie oprócz bieżących porad organizowane były 

spotkania ze specjalistami: psychiatrą, lekarzem medycyny ogólnej, 

seksuologiem, 

• w ramach współpracy z Bankiem Żywności prowadzone było całoroczne 

dożywianie uczestników zajęć, 

• prowadzenie ze środków własnych  Integracyjnego Klubu Terapeutycznego 

mającego na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi 

rówieśnikami oraz prowadzenie terapii w ramach zajęć muzycznych, 

plastycznych i gospodarstwa domowego. 
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II.  Ochrona i promocja zdrowia: 

• w ramach działalności prowadzonych placówek podopieczni objęci byli 

opieką lekarza rehabilitacji i codziennymi zajęciami rehabilitacyjnymi. 

Uczestnicy korzystali również z opieki psychologa, psychiatry, seksuologa 

i lekarza rodzinnego. 

• współpracowaliśmy z Niepublicznym Zakładem Usług Medycznych „Flo-

Med.” w zakresie prowadzenia dla naszych podopiecznych szkoleń i 

warsztatów z podstawowych zasad higieny i zdrowego trybu odżywiania. 

III.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach działalności WTZ prowadzone były następujące działania: 

• 5 dniowe warsztaty dla 3 uczestników „Aktywne poszukiwanie pracy”, 

• rejestracja 2 osób w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

• udział niepełnosprawnych w szkoleniu „Żyć bezpiecznie”, 

• praktyki zawodowe uczestników WTZ w zakładzie gastronomicznym. 

IV.  Edukacja, oświata i wychowanie.  

• prowadzenie wspólnie z olsztyńskim kołem PSOUU Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) dla 12 osób 

niepełnosprawnych, w którym podopieczni realizują obowiązek szkolny na 

poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, klas przysposabiających do 

pracy oraz rewalidację osób z głębokim upośledzeniem umysłowym w 

oparciu o indywidualne programy opracowane dla poszczególnych 

uczestników. 

V. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 

W 2009 zorganizowane zostały następujące imprezy turystyczne: 

• wycieczka krajoznawcza Solec Kujawski – park jurajski, 

• rajd rowerowy, 

• wycieczka piesza – podchody w lesie, 

• wyjazd do kina, 

• piknik z rodzicami. 
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VI.  Kultura i sztuka. 

• prowadzenie Integracyjnego Zespołu Muzycznego, 

• prowadzenie Zespołu muzycznego „Bandadana”,  

• prowadzenie Zespołu Tanecznego, 

• występy zespołów na imprezach organizowanych przez nasze Koło, 

• udział w plenerze artystycznym „Piękno duszą malowane” w Zespole 

Szkół Rolniczych w Smolajnach, 

• występy na przeglądach i festiwalach w Ostródzie, Nidzicy, Biskupcu, 

Bartoszycach i Olsztynie. 

• uczestnictwo w wystawach i konkursach plastycznych – Dobre Miasto – 

Centrum Kultury, PFRON Olsztyn. 

VII.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

• organizacja cyklicznej imprezy sportowo – rekreacyjnej – V Powiatowy 

Dzień Integracji – 195 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Olsztyńskiego, 

• prowadzenie projektu „My też możemy być mistrzami” – nauka pływania i 

zabawy na krytej pływalni - 30 osób niepełnosprawnych z Dobrego Miasta 

oraz 21 osób z Biskupca, Jezioran i Olsztynka, 

• udział w zawodach wędkarskich w Lidzbarku Welskim, 

• udział w zawodach sportowych w Olsztynie, Bartoszycach, Jezioranach i 

Ostródzie. 

VIII.  Upowszechnianie praw człowieka. 

• doroczne obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną – okolicznościowa wystawka, prezentacja dorobku 

artystycznego osób niepełnosprawnych. 

IX.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

• prezentacja działalności placówek prowadzonych przez Koło gościom z 

partnerskiej gminy Quackenbruck z Niemiec, Francji i Ukrainy. 
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• wyjazd przedstawiciela Koła na Ukrainę, gdzie odbyła się prezentacja 

działalności Stowarzyszenia oraz placówek przez nie prowadzonych. 

X. Promocja i organizacja wolontariatu 

• w ramach prowadzonego Integracyjnego Klubu Terapeutycznego odbywa 

się szkolenie młodzieży do wykonywania zadań wolontariusza. Po 

przeszkoleniu młodzież (w roku 2009 – 10 osób) uczestniczy w zajęciach z 

osobami niepełnosprawnymi wspomagając w pracy terapeutów. 

12. Dochody uzyskane przez Koło w roku 2009 wyniosły 554.697,00 zł. 

13.  Wydatki Koła w roku 2009 wyniosły 559.728,00 zł. 

14. Przewodniczący Zarządu Koła Wojciech Gajewski jest członkiem Zarządu 

Głównego PSOUU, pełni również funkcję Przewodniczącego Powiatowej 

Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych. 

15. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Koła Henryk Borejko pełni społeczną 

funkcję Przewodniczącego Dobromiejskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych. 

 

Łucja Czasnowicz 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Joachim Zawacki 
Sekretarz Zarządu Koła 

Wojciech Gajewski 
Przewodniczący Zarządu Koła 

Dobre Miasto 11.01.2010 r. 


