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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

W 2010 ROKU 

 
  

Dane o organizacji 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz  „OSTOJA”  

adres siedziby: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław 

organizacja pożytku publicznego, KRS  - 0000081524 

data powstania organizacji – 29 październik 1993 r. 

data rejestracji organizacji w KRS – 26 luty 2002 r. 

NIP: 897-15-47-751,       REGON: 930305389 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2010 - 2013:  

 

prezes – Małgorzata Gorący,  zam. ul. Legnicka 160/13,  54 – 206 Wrocław 

wiceprezes – Piotr Piechaczyk, zam. ul. Traugutta 139/20, 50 – 419 Wrocław 

skarbnik – Marek Kurkowski, zam. ul. Mochnackiego 18/2, 51-122 Wrocław 

sekretarz – Robert Wieczorek, zam. ul. Gajowicka 90/67, 53 – 530 Wrocław   

członkowie Zarządu – Zofia Lasyk, zam. ul. Długa 29, 55-318 Szczepanów 

               Romana Dobrzańska  - Rękas, zam. ul. Rogowska 118, 54 – 440 Wrocław 

    Dorota Langner zam. ul. Cybulskiego 33a/27, 50- 205 Wrocław 

 

 Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:  

1. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych  

w społeczeństwie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

2. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności skierowanej na wieloprofilowe 

usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

3. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych  

w społeczeństwie dla rodzin (opiekunów) wychowujących dziecko niepełnosprawne. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Realizację programów mających na celu ochronę poziomu życia dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnej oraz wychowujących je rodzin.  

2. Realizację programów osłonowych skierowanych głównie do rodzin znajdujących się  

w najcięższych warunkach bytowych. 

3. Prowadzenie i organizowanie zespołów wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dla 

rodziców dzieci z tzw. „grup ryzyka”. 

4. Organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji dla osób 

zajmujących się usprawnianiem dzieci i młodzieży, nawiązywanie współpracy między 

ośrodkami rehabilitacyjnymi, prowadzenie szkoleń w zakresie metod rehabilitacji, edukacji     

i terapii. 

5. Prowadzenie zajęć instruktażowych dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 

6. Organizowanie i prowadzenie grup wieloprofilowej rehabilitacji (ruchowej, logopedycznej, 

pedagogicznej i in.). 

7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-instruktażowych dla dzieci i ich opiekunów. 

8. Gromadzenie środków finansowych na cele dofinansowania bądź finansowania 

wieloprofilowego usprawnienia dzieci. 

9. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i placówek wsparcia terapeutycznego dla osób 

niepełnosprawnych. 

10. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  
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w gminach objętych działalnością Stowarzyszenia.  

11. Wszechstronną współpracę z władzami miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi w zakresie  

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz wszelkich działań prowadzących  

      do polepszenia warunków życia dzieci niepełnosprawnych i wychowujących je rodzin. 

  

Opis głównych form działalności Stowarzyszenia o skutkach finansowych, 

  

W 2010 roku Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe prowadząc następujące 

działania:  

 

1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny we Wrocławiu. 

 W ramach działalności Ośrodka kontynuowano: 

1. edukację dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym połączoną z ich 

wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją rozwoju w zespołach rewalidacyjno - 

wychowawczych  

2. wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym,       

w tym wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka 

niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je 

rodzin. 

Ad.1.Wieloprofilowym usprawnianiem dzieci z głęboką wieloraką niesprawnością objęliśmy  

 w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku w formie pobytu dziennego grupę 70 dzieci            

i młodzieży w wieku od 3 do 24 roku życia.   

          Pobyt w placówce jest formą realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z głęboką 

sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Zajęcia zespołów rewalidacyjno – 

wychowawczych organizowane są w oparciu o Rozporządzenie MEN do Ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego ze stycznia 1997 roku. W każdym zespole z 2 – 4 dziećmi pracuje 

nauczyciel i jego asystent. Każde dziecko realizuje indywidualny program rewalidacyjny 

poprzez udział w zajęciach zespołowych i indywidualnych (praca z pedagogiem oraz 

dodatkowo – muzykoterapia, kynoterapia, terapia logopedyczna, fizjoterapia).  Działania te 

były w 2010 roku finansowane w ramach przekazywanej nam na ten cel subwencji oświatowej 

oraz dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu zlecania zadań organizacjom 

pozarządowym.   

Ad.2. W omawianym okresie stałym, wieloprofilowym usprawnianiem w systemie opieki 

          ambulatoryjnej objęliśmy  

 -  ponad 130 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 – 7 lat 

oraz ich rodziny (według założeń wypracowanych w ramach pilotażowego programu rządowego 

wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju) 

 - ponad 30 dzieci powyżej 7 roku życia kontynuowało udział w zajęciach rehabilitacyjnych  

           i terapii – zajęcia 2-3 razy w tygodniu. 

 

Na terenie Ośrodka prowadzone były regularnie praktyki zawodowe dla studentów wrocławskich 

wyższych uczelni oraz słuchaczy policealnych szkół pracowników socjalnych, staże dla absolwentów 

wydziałów rehabilitacji, logopedii, muzykoterapii, pedagogiki specjalnej, pielęgniarstwa oraz 

szkolenia dla rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z dziećmi z wielorakimi 

niesprawnościami. Organizowane były regularne spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów 

oraz systemowa terapia rodzin. 

Kadra pedagogiczna Ośrodka, zgodnie z zapisami prawa oświatowego, korzystała z możliwości 

awansu zawodowego nauczycieli, podnosząc swoje kwalifikacje i poszerzając swoje umiejętności 

pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

W Ośrodku organizowane były przedsięwzięcia edukacyjne skierowane na wymianę doświadczeń        

i podnoszenie umiejętności specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 
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2. Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci i młodzieży w Środzie Śląskiej 

 

     W roku 2010 w Ośrodku Rewalidacyjnym przy ul. Malczyckiej 4, ponad 50 dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową uczestniczyło systematycznie w zajęciach 

indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej i funkcjonalnej, terapii pedagogicznej 

oraz logopedycznej.  Około 30 dzieci w wieku do 7 roku życia objętych było pilotażowym 

programem wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  

i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

Prowadziliśmy grupę wsparcia dla wszystkich chętnych rodziców dzieci z dysfunkcjami 

rozwojowymi. W ramach środków zgromadzonych z nawiązek sądowych organizowane były 

dowozy dzieci na zajęcia rehabilitacyjne na basenie.  

W Ośrodku rodzice mogli uzyskać szeroką informację na temat niepełnosprawności swojego 

dziecka, nowoczesnych form terapii i niezbędnych adresów jednostek specjalistycznych oraz porad   

w zakresie zabezpieczeń socjalnych rodzin.  

Rodzice zaangażowani w prowadzenie  działalności  Ośrodka aktywnie  uczestniczyli jak co roku w 

organizowanych na terenie powiatu akcentując tym swoją obecność w działaniach na rzecz miasta      

i powiatu. W Ośrodku organizowane były także liczne integracyjne spotkania okolicznościowe dla 

dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin.  

Kadry pracująca w Ośrodku uczestniczyła w szkoleniach podnoszących jej kwalifikacje                       

i umiejętności w zakresie prowadzenia procesu wieloprofilowego usprawniania dzieci.   

  

3. Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne we Wrocławiu. 

 

Adresatami programu Centrum są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną                        

i współistniejącymi zaburzeniami, kończące edukację podstawową, a niepodejmujące żadnej innej 

formy aktywności ze względu na swoją niepełnosprawność, oraz osoby ze sprzężonymi 

niesprawnościami, które są w trakcie nauki szkolnej na poziomie liceum lub szkół policealnych          

i poprzez udział w zajęciach terapeutycznych i treningach przygotowują się do wejścia na rynek 

pracy.  Oferta Centrum jest także kierowana do osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy dzięki 

współpracy Centrum z Wrocławskim Programem Wspomaganego Zatrudniania.  

Zadania Centrum realizowane są we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 oraz przy ulicy 

Budziszyńskiej 96a. Prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku przez 3 - 6 godzin dziennie, 

przez cały rok. W każdej grupie terapeutycznej zaangażowana jest odpowiednia do potrzeb 

uczestników liczba terapeutów  (min. 1 terapeuta na 5 osób) oraz wspomagający ich wolontariusze.  

Oferta zajęć CTR w 2010 obejmowała:  

1) rewalidacyjne zajęcia grupowe (treningi umiejętności w pracowniach: poligraficzno - 

komputerowej,  porządkowej, umiejętności praktycznych, komunikacji społecznej, kulinarnej, 

gospodarstwa domowego) 

2) terapia i rehabilitacja indywidualna (prowadzone przez psychologa, pedagoga, logopedę, 

fizjoterapeutę),  

3) zajęcia edukacyjne i reedukacyjne (treningi podtrzymujące umiejętności szkolne – czytanie, 

pisanie, posługiwanie się zegarem, kalendarzem, zagadnienia związane z dojrzewaniem i rozwojem 

psychoseksualnym człowieka, profilaktyka i promocja zdrowia, kurs pierwszej pomocy) 

4) zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w tym: sportowe (treningi piłki nożnej, 

unihokeja, bocci), artystyczne: muzyczno - wokalne, plastyczne, ceramiczne, sztuki użytkowej, kursy 

tańca, kurs podstaw języka angielskiego, zajęcia z modellingu wraz z przygotowaniem pokazów 

mody, kurs umiejętności żeglarskich i harcerskich, zajęcia grupy filmowej (montaż filmów) oraz 

dyskusyjny klub filmowy). 

W 2010 roku kontynuowaliśmy realizację projektu skierowanego na dalsze usamodzielnianie się 

osób niepełnosprawnych – w formie treningów samodzielności w mieszkaniu wspieranym. Projekt  

ten realizowaliśmy w ramach zadania publicznego zleconego przez Urząd Miasta Wrocław ze 

środków PFRON. W mieszkaniu trening odbyło 14 osób w ciągu siedmiu miesięcy: od marca do 

września 2010 roku. Ze wsparciem a czasem pomocą asystentów mieszkańcy mieli szansę przekonać 
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się jak bardzo są już samodzielni a nad jakimi umiejętnościami muszą jeszcze popracować. Celem 

treningu w mieszkaniu było podniesienie kompetencji społecznych i osobistych osób 

niepełnosprawnych. 

W ubiegłym roku wraz z grupą rodziców rozpoczęliśmy też prace związane z utworzeniem 

mieszkania chronionego.  Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że stworzenie 

zróżnicowanego systemu mieszkalnictwa chronionego z ofertą dla osób o różnych potrzebach  

i z różnym poziomem samodzielności powinno być obecnie jednym z priorytetowych zadań 

stowarzyszenia. 

W dalszym ciągu kontynuujemy i pogłębiamy współpracę z partnerskim miastem Breda (Holandia). 

Zorganizowaliśmy czwarty już wyjazd młodzieży niepełnosprawnej do Bredy na zaproszenie 

szkoły Michael Collage Prinsenbeek i jak co roku gościliśmy 30 – osobową grupę młodzieży  

z Michael College Prinsenbeek z Bredy wraz z opiekunami. Podczas tych spotkań, zarówno w Polsce 

jak i w Holandii, uczestnicy wspólnie pracowali, uczyli się, uprawiali sport i poznawali siebie 

nawzajem oraz kulturę odwiedzanego kraju.  

Jak co roku na obiektach MOSIR-u „Parasol” przy ul. Lotniczej 72 zorganizowaliśmy Dolnośląski 

Turniej Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „TURGOL”. Adresatami 

Turnieju są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, będące uczestnikami WTZ, 

Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów Terapeutycznych itp. z regionu Dolnego Śląska.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowaliśmy wyjazd do Lubiąża na Slot Art Festiwal 

(SAF). Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie i odnalezienie się w różnych przestrzeniach 

związanych ze sztuką. Bogata oferta warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, filmów, wystaw, 

wykładów, animacji oraz kontakt z bardzo dużą rzeszą młodzieży z całej Europy pozwoliła każdemu 

z uczestników odnaleźć dla siebie najlepszą formę aktywności. Formuła Festiwalu pozwoliła  

na zdobycie bogatych doświadczeń zarówno dla uczestników jak i dla terapeutów i wolontariuszy.  

Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowaliśmy jesienny wyjazd w góry – Rajd Beskid Niski (w 

terminie 11 – 16 października 2010.  Wyjazd  ten był kontynuacją całorocznych działań 

terapeutycznych i ukierunkowany był na zdobywanie przez naszych podopiecznych coraz większej 

samodzielności. Chodziliśmy na piesze wędrówki po górkach, poznawaliśmy historię oraz przyrodę 

Beskidu oraz mieszkających tam ludzi.  

W kwietniu 2010 zorganizowaliśmy 4 – dniową wycieczkę do Warszawy, oprócz zwiedzania 

stolicy, poznawania historii Polski i zwiedzania muzeów, uczestnicy mieli możliwość doskonalenia 

swojej samodzielności (podróż pociągiem, korzystanie z komunikacji miejskiej – metro, samodzielne 

robienie zakupów, przygotowanie posiłków). 

Żeglarski Obóz Harcerski nad Zalewem Szczecińskim. Stowarzyszenie "OSTOJA" co roku, 

podczas wakacji, organizuje dla swoich podopiecznych obozy  terapeutyczno - rehabilitacyjne. 

Jednym z nich jest Żeglarski Obóz Harcerski, w tym roku zorganizowany  w dniach: od 30 lipca  

do 13 sierpnia 2010. 

Poznań. W dniach od 30 lipca do 8 sierpnia 2010 roku odbył się obóz o charakterze edukacyjno - 

wypoczynkowym w Poznaniu. Uczestniczyło w nim 19 osób niepełnosprawnych oraz 3 opiekunów. 

Zajęcia przedpołudniowe związane były z poznawaniem historii Poznania - kolebki Państwa 

Polskiego,  zabytki, w tym Cytadele, forty, Katedra z grobowcami Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 

Rynek - Ratusz, Zamek Książęcy itp. oraz muzea m.in. Muzeum Archeologiczne - Pradzieje 

Wielkopolski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii Poznań, ponadto 

Muzeum Starych Instrumentów, Muzeum Motoryzacji oraz ekspozycję - Starożytny Egipt 

(autentyczne eksponaty z Egiptu). Odbyła się też całodniowa wycieczka do Nowego ZOO. 

Podopieczni uczestniczyli również w spektaklu  z " ruchomymi" makietami (światło i dźwięk) 

Poznania z X i XVII wieku. Popołudnia to czas wypoczynku, zajęć sportowych a wieczory - 

dyskoteki połączone z konkursami utrwalającymi informacje związane z historią regionu. 

Tradycyjnie na zakończenie roku 2010 zorganizowaliśmy Uroczyste Integracyjne Spotkanie 

Wigilijne dla uczestników i pracowników. Spotkanie połączone było z prezentacją całorocznych 

osiągnięć naszych podopiecznych.  
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4. Warsztaty Terapii Zajęciowe we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej. 

 

Drugą formą prowadzonej przez Stowarzyszenie pracy z młodzieżą skierowaną na aktywizację 

społeczną i zawodową są warsztaty terapii zajęciowej. W 2010 roku prowadziliśmy terapię zajęciową 

w WTZ: 

- we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 dla 95 uczestników 

- w Środzie Śl. przy ul. Kilińskiego 30 dla 25 osób.  

Uczestnikami warsztatów są osoby w wieku między 18 a 50 rokiem życia (z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ze sprzężonymi niesprawnościami), posiadające w orzeczeniu o stopniu 

niepełnosprawności wskazanie do udziału w terapii zajęciowej).  

W Warsztatach realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się            
w ramach pracowni terapii zajęciowej. Dobór metod i technik pracy z uczestnikami                           

w poszczególnych pracowniach uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb 

uczestników, a zarazem od charakteru i profilu danej pracowni. Każdy uczestnik realizuje 

indywidualny program rehabilitacji i terapii. Kadra warsztatów terapii zajęciowej w realizacji zadań 

w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników ściśle współpracuje z Programem Wspomaganego 

Zatrudniania TRENER realizowanym w naszym mieście przez Wrocławski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami Programu Wspomaganego Zatrudnienia prowadzone        

w poszczególnych pracowniach zajęcia obejmują metody sprzyjające rozwijaniu i utrwalaniu 

niezbędnych umiejętności społecznych i pracowniczych (treningi organizacji czasu, określanie 

swoich możliwości, zwiększanie koncentracji na czynnościach, korzystanie ze wsparcia, itp.). Efekty 

pracy w/w metodami widoczne są szczególnie w działaniach prowadzonych w ramach pracowni 

przygotowania zawodowego i w czasie praktyk zawodowych dla uczestników WTZ organizowanych 

na terenie miasta Wrocławia. W wyniku współpracy z Programem TRENER w 2010 roku 4 osoby 

spośród uczestników WTZ we Wrocławiu pozyskały zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

 

Działalność WTZ prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem o organizacji WTZ i finansowana w 

ramach środków PFRON. W 2010 roku  PFRON finansował działania WTZ w 90 % kosztów 

całkowitych. Pozostałe koszty zostały pokryte: dla WTZ we Wrocławiu ze środków samorządu 

Wrocławia, dla WTZ w Środzie Śląskiej ze środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie (dotacja 

Burmistrza Miasta i Gminy Środa Śląska). 

 

5. Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Stawowej 1a. 

 

Użytkownikami ŚDS są osoby powyżej 18 r.ż., z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim, znacznym i umiarkowanym, ze sprzężonymi zaburzeniami: dysfunkcją narządu ruchu, 

wzroku, epilepsją, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, zaburzeniami 

zachowania. Wszyscy posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do 

korzystania z sytemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.  

Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymanie i rozwijanie umiejętności 

użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, egzystencji poza 

domem rodzinnym.  

Głównym celem prowadzonej w ŚDS terapii jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy 

osób, stworzenie warunków do równoprawnego ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także 

włączanie ich w lokalne środowiska.  

Nadrzędnym celem zajęć terapeutycznych jest praca nad maksymalnie możliwym 

usamodzielnianiem użytkowników przez sukcesywne poszerzanie i doskonalenie ich kompetencji 

społecznych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań przez kształtowanie motywacji do 

akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, treningu        

w sposobie życia zbliżonym do norm obyczajowych, rozwijaniu w jak największym stopniu 

autonomii oraz wsparcia środowiska rodzinnego. 
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Zadania wspierająco-terapeutyczne realizowano poprzez następujące treningi: 

 trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej obejmujący: 

 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

 trening spędzania czasu wolnego ( pokazywanie alternatywnych, atrakcyjnych form 

gospodarowania czasem wolnym), 

 terapia zajęciowa np. zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, zajęcia muzyczne, teatralne, 

obsługa komputera, zajęcia kulinarne, porządkowe i inne formy. 

 poradnictwo psychologiczne, także dla opiekunów użytkownika. 

 psychoterapia grupowa w zależności od przygotowania profesjonalnego psychologa                 

i możliwości użytkowników. 

 poradnictwo socjalne, także  dla opiekunów użytkownika, z wykorzystaniem ofert 

wyspecjalizowanych instytucji. 

 poradnictwo specjalistyczne (z zakresu terapii osób z autyzmem, terapii osób z głęboką 

niepełnosprawnością). 

Działalność ŚDS realizowana jest ze środków Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem MOPS 

we Wrocławiu. 

 

Wolontariat 

 

W 2010 roku ze Stowarzyszeniem współpracowało 46 wolontariuszy, w tym 17 wolontariuszy z 

różnych krajów europejskich, uczestniczących w programie międzynarodowej wymiany wolontariatu 

(program European Volontary Service). 

W roku 2010 r. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "Ostoja" 

uzyskało status Organizacji Goszczącej Wolontariatu Europejskiego i zostało umieszczone w bazie 

organizacji EVS. 10 osób to wolontariusze którzy przyjeżdżali w ramach programu Młodzież w 

Działaniu – EVS, 7 osób przebywało w naszym Stowarzyszeniu przez jeden miesiąc w ramach 

krótkoterminowego programu GRUNDVIG 50+ (prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowa 

Rodzina). 29 osób to wolontariusze krajowi – głównie uczniowie i studenci wrocławskich szkół i 

uczelni. 

 

Świadczenia, jakie wykonywali Wolontariusze to głównie:  

 opieka indywidualna - asystowanie uczestnikom zajęć realizowanych w placówkach; 

 pomoc terapeutom w prowadzeniu zajęć; 

 pomoc w czynnościach opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wymagających takiego 

wsparcia; 

 wsparcie uczestników w treningach organizacji czasu wolnego; 

 pomoc (asystentura indywidualna) w czasie wyjść i wyjazdów grupowych; 

W zależności od specyfiki placówki i jej potrzeb wolontariusze zaangażowani byli w wielu różnych 

zajęciach realizowanych w ramach oferty w danej placówce. 

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy wolontariusze pracowali jako 

 asystent w pracowni umiejętności społecznych,  

 asystent w pracowni ruchu, rehabilitacja (indywidualna / funkcjonalna) 

 asystent terapeuty, psychologa, wsparcie zajęć reedukacji dla podopiecznych 

 nieletni / działania na rzecz promocji placówki, zbiórki materiałów terapeutycznych 

asystowanie uczestnikowi i terapeutom w prowadzeniu zajęć, pomoc w czasie wyjść                 

i wyjazdów grupowych. 

 

 

 

 

W Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnym 
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 udział w prowadzeniu zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania: zajęcia muzyczno-

wokalne, zajęcia ceramiczne, kursy tańca, zajęcia sztuki użytkowej, rewalidacyjne zajęcia 

grupowe 

  asystowanie uczestnikowi i terapeutom w prowadzeniu zajęć, pomoc w czasie wyjść                

i wyjazdów grupowych 

 asystowanie w prowadzeniu rewalidacyjnych zajęć grupowych (asystent w grupie osób               

z niepełnosprawnością ruchową) 

W placówce przy ulicy Budziszyńskiej 

 uczestnictwo w programowych zajęciach w ośrodku, indywidualne wsparcie udzielane 

osobom ze znacznym stopniem upośledzenia,  asysta i opieka w czasie wyjść po za teren 

placówki, przygotowywanie materiałów do terapii, uczestnictwo w imprezach 

integracyjnych. 

 

 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej  

wolontariusze pomagali w realizacji zadań pracowni (arteterapii, gospodarstwa domowego, 

fotograficznej, ogrodniczej, komputerowej, manufaktury). 

  

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym we Wrocławiu  

wolontariusze pomagali w prowadzeniu zajęć w zespołach rehabilitacyjno – wychowawczych jako 

wsparcie w działaniach opiekuńczo – pielęgnacyjnych uczestników a także wspierali kadrę               

w organizacji wyjść poza placówkę i organizacji imprez okolicznościowych dla podopiecznych 

Ośrodka i ich rodzin (wiele spośród tych spotkań odbyło się z inicjatywy wolontariuszy). 

 

 

Inne działania w 2010 roku w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia to: 

1. Działania Stowarzyszenia w zakresie zabezpieczenia i rozszerzenia bazy lokalowej placówek 

oraz ich wyposażenia: 

 we wszystkich placówkach sukcesywnie w miarę pozyskiwanych środków finansowych 

poszerzano bazę wyposażenia i specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, terapeutycznego         

i pomocniczego (ze środków PFRON, subwencji edukacyjnej, darowizn, nawiązek) 

 w budynku w ORE we Wrocławiu przeprowadzono prace remontowe dachu i dostosowujące 

budynek do wymogów BHP i ppoż. W pozostałych budynkach prowadzone były niezbędne 

bieżące naprawy i remonty. 

 przedłużono porozumienie o współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

CREATOR w zakresie zabezpieczenia rehabilitacji w ośrodkach Stowarzyszenia w ramach 

finansowania przez NFZ, dla przebywających w nich dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

2. W ramach współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci           

i młodzieży niepełnosprawnej 

 przedstawiciele kadry i Zarządu brali udział jako organizatorzy i uczestnicy w licznych 

konferencjach, szkoleniach i innych spotkaniach dotyczących problemów dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, w szkoleniach dla kadr pedagogicznych prowadzących nauczanie 

indywidualne itp. 

 prowadzono stałą współpracę z władzami samorządowymi Wrocławia i Środy Śl. w zakresie 

zabezpieczania potrzeb i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

 kontynuowaliśmy współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rodzin wychowujących 

dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Sieć 

MPD”   

 Zarząd Stowarzyszenia, w ramach członkostwa organizacji we Wrocławskim Sejmiku Osób 

Niepełnosprawnych, aktywnie uczestniczył we wszystkich podejmowanych przez WSON 

inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  
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 kontynuowaliśmy współpracę z samorządami lokalnymi we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej 

w zakresie prowadzenia działalności na rzecz budowania systemowych rozwiązań dla 

środowiska osób niepełno sprawnych i ich rodzin.  

 

 

Uchwały podjęte przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży  

z MPDz „OSTOJA”  

 

1. uchwała nr 1/2010 z dnia 29.01.2010r. 

 w sprawie: udziału Zespołu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w kosztach, 

które ponosi WTZ w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30 

2. uchwała nr 2/2010 16.03.2010 r. 

w sprawie: przeniesienia dodatniego wyniku finansowego 

3. uchwała nr 3/2010 z dnia 16.03.2010 r. 

w sprawie: 1% z roku 2009 na rok 2010 

4. uchwała nr 4/2010 16.03.2010 r. 

 w sprawie: partycypacji Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w kosztach 

użytkowania budynku przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu 

5. uchwała nr 5/2010 z dnia 16.03.2010 r. 

 w sprawie udziału Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjnego w kosztach, które ponosi ŚDS 

we Wrocławiu ul. Stawowa 1a 

6. uchwała nr 6/2010 z dnia 28.12.2010 r.  

w sprawie: ujęcia w straty nieściągalnej kaucji za wynajęcie mieszkania w ramach projektu 

„Trening samodzielności w mieszkaniu wspieranym” 

7. uchwała nr 7/2010  z dnia 28.12.2010 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Wynagrodzeń 

 

 

 

 Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów , z wyodrębnieniem ich źródeł oraz kosztów: 

 

 

 

 
Przychody i koszty  1% 

I. 
Informacje o uzyskanych przychodach ogółem (w zł) 6 573 095,84 

1. 

w tym:   

Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym 
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) 55 312,36 

2. 
Z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

3. Ze źródeł publicznych ogółem 6 255 525,55 

a. 
w tym:   

Ze źródeł zagranicznych (w tym z funduszy 
strukturalnych) 0,00 

b. Z budżetu państwa 3 607 983,22 

c. Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 323 280,00 

d. Z funduszy celowych 2 324 262,33 

4. Ze źródeł prywatnych ogółem (w zł) 86 649,00 

a. w tym:   
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Składki członkowskie 670,00 

b. Darowizny 85 979,00 

c. Spadki i zapisy 0,00 

d. Ofiarność publiczna (zbiórki publiczne) 0,00 

5. Inne przychody ogółem (w zł) 175 608,93 

  w tym:   

a. Odsetki 12,96 

b. Otrzymane dywidendy 0,00 

c. Nawiązki sądowe 823,01 

d. umowa na wspólne realizowanie działań  174 000,00 

e. pozostałe przychody (np. nadpłaty) 772,96 

II. 
Informacje o sposobie wydatkowania środków z 1 % podatku dochodowego od osób 
fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne) 

1. 
Wysokość wydatkowanej kwoty  34 955,60 

2. Cele, na jakie została przekazana ww. kwota 

10 871,80 
a. zorganizowanie wycieczki dla młodzieży 

niepełnosprawnej w ramach wakacji Poznań-Malta 

b. zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych III 
Turnieju Piłki Nożnej TURGOL  4 229,70 

c. 
współfinansowanie zorganizowania wyjazdu 
młodzieży niepełnosprawnej na festiwal artystyczny 
SLOT- Sztuka Integracji 6 330,33 

d. 

współfinansowanie programu "Trening 
samodzielności w mieszkaniu wspieranym" w 
ramach realizowanego zadania publicznego  z 
zakresu wspierania, rozwijania i podtrzymywania 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych 13 523,77 

III. Informacja o kosztach z tytułu: 6 421 918,68 

1. 

Kampanii informacyjnej/reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych (w tym podatku dochodowego od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne)   

a. Koszty ogółem (w zł) 854,00 

b. Rodzaj kosztów ( ogłoszenia w prasie) 854,00 

c. Źródła finansowania    

2. Prowadzenia działalności pożytku publicznego 5 066 465,03 

a. 
w tym:   

Odpłatnej  0,00 

b. Nieodpłatnej 5 066 465,03 

3. 

Koszty administracyjne organizacji, w tym: zużycie 
materiałów i energii, usługi obce i opłaty, 
wynagrodzenia bez ubezpieczenia i inne 
świadczenia oraz amortyzacja 1 341 729,76 

4. Pozostałe koszty 12 869,89 
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Dane o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu „OSTOJA”, nabytych środkach trwałych, 

wartości aktywów i zobowiązań 

 

 

a) liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 134 pracowników na podstawie umowy o  

pracę, 48 osoby na umowy cywilno-prawne 

b) pracownicy Stowarzyszenia zatrudnieni na umowy cywilno-prawne -25 osób 

c) pracownicy  etatowi z  podziałem według zajmowanych stanowisk : 

- nauczyciele – 29 osoby 

- asystenci nauczycieli – 21 osób 

- terapeuci – 30 osoby 

- pracownicy medyczni (rehabilitanci, pielęgniarki ) – 13 osób 

- kierownicy jednostek  - 7 osób 

- pracownicy  pionu administracyjno - księgowego -  6 osób 

- pracownicy obsługi – 5 osób 

- specjaliści  (koordynator ,neurolog, logopeda, pedagog )- 25 osób 

                     2 osoby – po 2 stanowiska pracy  (2 umowy ) – liczone 2 razy          

              c)    łączna kwota wynagrodzeń  wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na : 

                     - wynagrodzenie osobowe – 3 397 134,18 zł 

                     - nagrody – 0,00 zł 

                     - premie – 221 716,40 zł 

                     - wynagrodzenia chorobowe – 74 224,61 zł 

                     - ekwiwalent za urlop – 0,00 zł 

 - świadczenia rehabilitacyjne – 5 432,40  zł 

                     - zasiłek macierzyński, opiekuńczy – 74 505,63 zł 

                     - inne  świadczenia z ZUS – 60 318,72  zł 

d)  wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

       wypłacanego łącznie  : 

       - członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia – 0,00 zł  

                     - osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarcza – 58  620,00 zł 

e) wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 686 920,05 zł 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 0 zł. 

g) wartości nabytych  obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0 zł. 

h) nabytych nieruchomościach , ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie – 0 zł. 

i) nabytych  środkach trwałych  - 0 zł. 

j) nabytych pozostałych środkach trwałych – 6258,99zł. 

k) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych dla celów statystycznych  

 aktywa – 242100,28zł. 

 zobowiązania – 110041,41zł. 

 

 

Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)  

 

 

W 2010 roku główne zadania statutowe  realizowaliśmy m. in. w oparciu o umowy zawarte z:  

1. z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program Zlecania Zadań 

Organizacjom Pozarządowym – projekt „Prowadzenie Centrum Terapeutyczno-

Rehabilitacyjnego, program” Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”),  

2. z Gminą Wrocław – subwencja oświatowa ORE (ZRW, wczesne wspomaganie rozwoju), 

prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrocławiu, projekt „Trening samodzielności 



 11 

w mieszkaniu wspieranym” w ramach zajęć prowadzonych przez CTR, prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocławiu), 

3. z Gminą Wrocław ( współfinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrocławiu) 

4. z Gminą Miękinia (wsparcie działań zmierzających do funkcjonowania w społ. lokalnej osób 

niepełnosprawnych),  

5. ze Starostą powiatu średzkiego śląskiego (współfinansowanie prowadzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Środzie Śląskiej),  

6. z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim  Sztuka integracji - SLOT – ART. FESTIWAL. 

Zadania te zostały wykonane przez Stowarzyszenie prawidłowo i rozliczone w wyznaczonych przez 

jednostki zlecające terminach. 

Środki pozyskiwane w ramach 1% są wykorzystywane na  realizację działań statutowych 

Stowarzyszenia. 

Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe 

zostały wykonane prawidłowo i przekazane w odpowiednich terminach. 

 

Informacja o przeprowadzonych w organizacji kontrolach i ich wynikach.  

 

 

W 2010 r. przeprowadzone zostały kontrole działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

działalności Warsztatu we Wrocławiu przez MOPS Wrocław, kontrola  Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu w zakresie realizacji umowy na prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy, kontrola Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w zakresie subwencji 

oświatowej za rok 2009, w zakresie dotacji udzielonej zgodnie z umową D/WZD/762/2/2009 

Przeprowadzono badanie finansowe za rok 2009 przez kancelarię biegłych rewidentów.   

Kontrole nie wykazały większych uchybień, co do sposobu realizacji zadań zleconych 

Stowarzyszeniu, a także prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej dotyczącej 

przyznanego dofinansowania. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane w określonych 

przez jednostki kontrolujące terminach. 

 

 


