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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
W 2008 ROKU 

 
  
I. 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 rejestracji organizacji – listopad 1993 r. 
NIP: 897-15-47-751,       REGON: 930305389 
 
Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2006 - 2010:  
 
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 
               Joanna Wojniło, zam. ul. Zielna 6/5, 51- 313 Wrocław 
    Romana Dobrzańska  - Rękas, ul. Rogowska 118, 54 – 440 Wrocław 
    Roman Chrzanowski, zam. ul. Grabiszyńska 142/11, 53-437 Wrocław 
    Janusz Kopeć, zam. ul. Dalameńców 10, 52 – 340 Wrocław 
 
II. 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. Realizację programów osłonowych 
skierowanych głównie do rodzin znajdujących się w najcięższych warunkach bytowych. 

 2. Prowadzenie i organizowanie zespołów wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dla 
rodziców dzieci z „grup ryzyka”. 

 3. Organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji dla osób 
zajmujących się usprawnianiem dzieci, nawiązywanie współpracy między ośrodkami 
rehabilitacyjnymi, prowadzenie szkoleń w zakresie metod rehabilitacji, edukacji i terapii. 

 4. Prowadzenie zajęć instruktażowych dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 
 5. Organizowanie i prowadzenie grup rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej. 
 6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-instruktażowych dla dzieci i ich opiekunów. 
 7. Gromadzenie środków finansowych na cele dofinansowania bądź finansowania wieloprofilowego 

usprawnienia dzieci. 
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 8. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i placówek wsparcia terapeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

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

12. 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 2008 roku realizowaliśmy 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 2008 roku w formie pobytu dziennego grupę 65 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 2008 roku finansowane w ramach przekazywanej nam na ten cel subwencji oświatowej 
oraz dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu PARTNER III.   

Ad.2. W omawianym okresie stałym, systematycznym wieloprofilowym usprawnianiem w 
         ramach opieki ambulatoryjnej objęliśmy  
 -  ponad 130 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 – 7 lat 

oraz ich rodziny (kontynuacja pilotażowego programu rządowego wczesnej interwencji i 
wspomagania rozwoju) 

 - ponad 30 dzieci powyżej 7 roku życia. 
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 2008 w Ośrodku Rewalidacyjnym przy ul. Malczyckiej 4, ponad około 40 dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową uczestniczyło systematycznie w rehabilitacji ruchowej, 
w zajęciach indywidualnych i grupowych w zakresie 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 grupy 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. Dzięki możliwości zakupienia komputera wraz z 
urządzeniem wielofunkcyjnym dzieci mają szansę poszerzenia swojej wiedzy i swoich umiejętności 
społecznych, jak i intelektualnych. 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 
średzkim Dniu Sportu Niepełnosprawnych akcentując tym swoją obecność w działaniach na rzecz 
miasta i powiatu. W Ośrodku organizowane były spotkania okolicznościowe dla dzieci i rodziców.  
Prowadziliśmy także działania szkoleniowe podnoszące kwalifikacje i umiejętności kadry pracującej 
w Ośrodku w zakresie prowadzenia procesu wieloprofilowego usprawniania dzieci.   
  
3. Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne we Wrocławiu. 
 
Adresatami programu Centrum były osoby z niepełnosprawnością intelektualną i współistniejącymi 
zaburzeniami, kończące edukację podstawową a niepodejmujące żadnej innej formy aktywności ze 
względu na swoją niepełnosprawność a także osoby ze sprzężonymi niesprawnościami, które są w 
trakcie nauki szkolnej na poziomie gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych i poprzez udział w 
zajęciach terapeutycznych i treningach przygotowują się do wejścia na rynek pracy.   
Zadania Centrum realizowane były w 3 grupach: Wrocław, ulica Litomska 10, ulica Stawowa 1a, 
ulica Budziszyńska 96a. 

Prowadziliśmy 5 grup terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością i 1 grupę psychoedukacyjną 
dla  opiekunów: 
- 1 grupa (16 osób z upośledzeniem umysł. w st. umiarkowanym) - w systemie pobytu dziennego  
   od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, przez cały rok  
- 1 grupa (4 osoby z upośledzeniem umysł. w st. głębokim) - w systemie pobytu dziennego od  
   poniedziałku do piątku przez  4 godziny dziennie, przez cały rok 
- 1 grupa (54 osoby) dla absolwentów szkół specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną 
   od poniedziałku do piątku przez 3 godziny dziennie + praktyki zawodowe w różnych   
   godzinach, 8 godz. tygodniowo oraz zajęcia indywidualne: 6 godz. tygodniowo, przez cały rok 
- 1 grupa (6 osób) dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością realizujących program szkoły 
   ogólnodostępnej i przygotowujących się do wejścia na kolejne, wyższe stopnie edukacji  
   (1 raz w tygodniu po 3 godziny, przez 10 m - cy) 
- 1 grupa (10 osób) dla osób bezrobotnych ze sprzężoną niepełnosprawnością, które ukończyły  
   edukację i przygotowują się do wejścia na rynek pracy, w wieku od 21 do 30 lat (4 razy w  
   tygodniu po 3 godziny, przez 10 m - cy) 
- 1 grupa psychoedukacyjna (około 10 osób) dla chętnych opiekunów osób objętych programem  
   (1 raz w miesiącu po 3 godziny, przez 10 m - cy). 
W każdej grupie terapeutycznej zaangażowana jest odpowiednia liczba terapeutów  (min. 1 
terapeuta na 5 osób) oraz wspomagający ich wolontariusze.  
W dalszym ciągu kontynuujemy i pogłębiamy współpracę z partnerskim miastem Breda (Holandia). 
W dniach 2 – 7 marca 2008 r. zorganizowaliśmy trzeci już wyjazd młodzieży niepełnosprawnej do 
Bredy na zaproszenie szkoły Michael Collage Prinsenbeek, w którym wzięło udział 15 osób 
niepełnosprawnych.  
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W dniach 31 października - 05 września 2008, jak co roku gościliśmy 30 – osobową grupę 
młodzieży z Michael College Prinsenbeek z Bredy wraz z 6 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.  
W ofercie Centrum kontynuujemy zajęcia z tzw. modelingu, które mają za zadanie zwrócenie 
większej uwagi uczestników na swój wizerunek, wygląd zewnętrzny, higienę, sposób ubierania i 
poruszania się. W ramach tych zajęć młodzież uczestniczyła w kilku pokazach mody 
prezentowanych m. in. podczas zorganizowanych w listopadzie obchodów XV – lecia 
Stowarzyszenia OSTOJA w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego. 
Dnia 16.09.2008 r. na obiektach MOSIR-u „Parasol” przy ul. Lotniczej 72 zorganizowaliśmy II 
Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „TURGOL”. 
Adresatami Turnieju były dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, będące uczestnikami 
WTZ, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów Terapeutycznych itp. z regionu Dolnego 
Śląska. Liczba uczestników turnieju wyniosła około 350 osób w tym 150 osób niepełnosprawnych. 
W dniach 07.07 - 14.07.2008, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowaliśmy wyjazd do Lubiąża 
na Slot Art Festiwal (SAF). W wyjeździe uczestniczyło 48 osób, w tym 29 uczestników i 19 osób 
kadry. 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. W tym roku organizatorzy 
powierzyli nam również prowadzenie kilku warsztatów (m.in. malowanie szpachlą, wyrób świec 
ozdobnych konstruowanie form przestrzennych, kwiaty żelowe, malowanie palcami), co dla naszej 
młodzieży było ogromnym wyzwaniem, ale też ogromnym wyróżnieniem. Ponadto 1 podgrupa (1 
osoba niepełnosprawna i 1 terapeuta) uczestniczyła w pracach festiwalowych służb porządkowo – 
sanitarnych, realizując w ten sposób indywidualną praktykę zawodową. Formuła Festiwalu 
pozwoliła na zdobycie bogatych doświadczeń zarówno dla uczestników jak i dla terapeutów i 
wolontariuszy. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć granice swoich umiejętności i możliwości, 
których często dotąd nie znali. Terapeuci i wolontariusze oprócz nowych doświadczeń poznali wiele 
technik i metod, których będą mogli wykorzystywać w pracy terapeutycznej z młodzieżą. 
Najważniejsze jednak wydaje się fakt świadomego bycia i uczestniczenia wspólnie w różnych 
przestrzeniach, których istotą jest tworzenie.  

Dodatkowo w okresie letnim zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kilkudniowe wycieczki 
turystyczne do Szklarskiej Poręby i Antoniowa, a jesienią  także wyjazdy studyjne do Zamościa, 
Stargardu Szczecińskiego i Jarosławia. Wyjazdy te były kontynuacją całorocznej pracy 
terapeutycznej prowadzonej przez stowarzyszenie i stanowią ważny element realizowanych przez 
nas programów rehabilitacyjno – terapeutycznych. Ich głównym celem było przybliżenie 
uczestnikom i terapeutom idei mieszkalnictwa chronionego, Zakładu Aktywizacji Zawodowej oraz 
Galerii Sztuki połączonej z Kawiarenką. Wiąże się to z najbliższymi planami rozwoju działalności 
stowarzyszenia OSTOJA. 

  Prowadziliśmy kursy tańca: 
• dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na sali baletowej Operetki Wrocławskiej przy 

ul. Św. Antoniego 2/4,  
• dla osób z niepełnosprawnością ruchową  we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 
Treningi piłki nożnej w sezonie jesienno – zimowym prowadzimy w hali REDECO przy ulicy  
Rogowskiej 52.  
Tradycyjnie na zakończenie roku zorganizowaliśmy Uroczyste Integracyjne Spotkanie Wigilijne dla 
wszystkich uczestników i pracowników MCTR.  
Osoby zainteresowane udziałem w programie zgłaszały się osobiście do placówek. 
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4. Warsztaty Terapii Zajęciowe we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej. 
 
Drugą formą prowadzonej przez nas pracy z młodzieżą skierowaną na aktywizację społeczną i 
zawodową były warsztaty terapii zajęciowej: 
- we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 dla 95 uczestników 
- w Środzie Śl. przy ul. Kilińskiego 30 prowadziliśmy działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  
  dla 25 osób. 
  
Uczestnikami warsztatów są osoby niepełnosprawne między 18 a 35 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 warsztatu 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 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 praktykach zawodowych 
organizowanych na terenie miasta Wrocławia. 

W wyniku współpracy z Programem TRENER 3 osoby spośród uczestników WTZ we Wrocławiu 
pozyskały zatrudnienie na otwartym rynku pracy, kilkunastu rozpoczęło pracę w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej we Wrocławiu. 

Działalność WTZ prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem o organizacji WTZ i finansowana w 
ramach środków PFRON. W 2008 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, akcja 1%). 

 

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

Użytkownikami ŚDS są osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi zaburzeniami: dysfunkcjami narządu ruchu, 
wzroku, epilepsją, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi, neurologiczne, zaburzeniami zachowania. 
Wszyscy posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do korzystania z sytemu 
środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.  
ŚDS rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2008 roku. Zrealizowane zostały następujące zadania: 
- nabór uczestników i zatrudnienie kadry, przygotowanie i zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych 
jednostki, zakup niezbędnego doposażenia, dokonanie wyboru wykonawcy prac związanych z 
niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania placówki modernizacją pomieszczeń  
i rozpoczęcie prac adaptacyjnych, 
- działania skierowane na prace nad maksymalnie możliwym usamodzielnieniem użytkowników 
przez sukcesywne poszerzanie i doskonalenie ich kompetencji społecznych oraz realizację 
indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
Działania wspierająco-rehabilitacyjne Domu prowadzone były w formie treningów indywidualnych 
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i grupowych, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości poszczególnych użytkowników zawartych w 
indywidualnych programach wspierająco-rehabilitacyjnych.  
Treningi realizowane były w pracowniach: Ruchu, Umiejętności Społecznych i Osobistych, 
Arteterapii, Komunikacji alternatywnej i muzykoterapii, Gospodarstwa domowego. 
Rozwój kompetencji społecznych, językowych i podniesienie jakości życia użytkowników Domu 
prowadziliśmy przy współpracy z praktykantami szkoły służb społecznych, wydziału pielęgniarstwa  
Akademii Medycznej oraz wolontariuszy. 
Realizowane były zadania z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych kadry poprzez 
wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia tematyczne. 
Działalność ŚDS realizowana jest ze środków Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem MOPS 
we Wrocławiu. 
 
Inne działania w 2008 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 2 budynkach wykonano generalne prace remontowe i adaptacyjne (w WTZ Wrocław, 
prowadzone przez Gminę Wrocław, w ŚDS prowadzone przez Stowarzyszenie) oraz drobne 
bieżące remonty w pozostałych budynkach 

• 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. 

• prezentowali i propagowali w mediach problematykę działań na rzecz rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym, poprzez realizację projektu partnerskiego z PR Wrocław finansowanego 
ze środków samorządu województwa dolnośląskiego (projekt „Turniej Miast - bez Barier) 

• prowadzono stałą współpracę z władzami samorządowymi Wrocławia i Środy Śl. w zakresie 
zabezpieczania potrzeb i rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

• podjęliśmy 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.  

• podjęliśmy współpracę z MOPS we Wrocławiu w zakresie tworzenia i działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej.  

 
 
 
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Stowarzyszenie OSTOJA nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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IV. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia OSTOJA  
 
Uchwały, które  Walne Zebranie Członków oraz Zarząd Stowarzyszenia podjęli  w 2008 roku: 

1. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków , W sprawie wyboru audytora  
2. Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków, W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego i finansowego  z działalności Zarządu za rok 2007 
3. Uchwała nr 3 , W sprawie nieobecności członka Zarządu, Pani Joanny Wojniło 
4. Uchwała nr 4, W sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Stawowej 

1a we Wrocławiu 
5. Uchwała nr 5, W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno –         

Edukacyjnego, prowadzonego przez Stowarzyszenie , dotychczasowemu Koordynatorowi 
       6.  Uchwała nr 6, W sprawie likwidacji Programu PARTNER III 
        7. Uchwała nr 7, W sprawie zobowiązań wobec Stowarzyszenia  
        8. Uchwała nr 8, W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i kasacyjnej  
        9. Uchwała nr 9, W sprawie powołania Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego 
 
V. Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów , z wyodrębnieniem ich źródeł: 
 
 

Konto Wyszczególnienie Kwota 
      
700-001    Składki członkowskie 860,00
700-002       

  002 Wpłaty na  Świetlice Terapeutyczne 3 820,00
  005 Wpłaty na ubezpieczenia 2 214,00
  011 Wpłaty na dowozy 3 825,00

700-003 001 Nawiązki Sądowe 16 270,00
700-004   Darowizny różne na cele statutowe 16 733,79

  031 Wpłaty 1% 65 110,32
700-005 001-01 Subwencja Oświatowa 2 079 047,52
700-005   Umowy programowe  

  002-02 TURGOL - Turniej piłki nożnej 6 600,00

  002-03 
 
Urząd Marszałkowski - Projekt Turniej 
Miast 

74 089,00

  002-05 Umowa Partner 639 966,09

  002-07 
 
Dotacja Urząd Miejski - Centrum 
Młodzieżowe 

100 413,58

  00-09 CREATOR - Interwencja 72 500,00

  002-
010 MOPS -dofinansowanie Breda 3 600,00

  002-
011 Urząd Marszałkowski - Slot 14 698,06

  002-
012 Dotacja Urząd Miejski - Interwencja 283 601,91

  02-023 Umowa Gmina Miękinia 6 000,00
  02-024 Dotacja Mieszkania Chronione  5 000,00

700-006   Wpłaty na konta osobiste 2 500,00
700-040 001 Dofinansowanie dla WTZ  1 (Wrocław) 1 360 789,67
700-060 001 Dofinansowanie dla WTZ 2 (Środa Śl.) 335 348,26
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700-050 001 Dofinansowanie dla ŚDS 325 600,00
760-00   Pozostałe przychody  

  060-05 Dotacja - umowa Środa Śl. dla WTZ 2 15 000,00
  060-06 Dofinansowanie działalności WTZ Środa Śl. 21 000,00

    
 
Razem przychody z działalności 
statutowej 

5 454 587,20

       
    

    Przychody finansowe(odsetki na rachunku) 25,83
    Razem Przychody 5 454 613,03
 

Załącznik do zestawienia przychodów 2008 

Konto Wyszczególnienie Kwota 

  

700-005-002 Dotacje   

  Urząd Miejski - Interwencja 283 601,91
  Centrum Młodzieżowe 100 413,58
  Gmina Miękinia 6 000,00
  Mieszkania Chronione 5 000,00
  Prowadzenie ŚDS 325 600,00
  Umowa Środa Śl.dla WTZ 2 15 000,00
  
    735 615,49
700-005-001 Subwencje   
  Subwencja Oświatowa 2 079 047,52
      
    2 079 047,52
      
  Razem 2 814 663,01
700 Pozostałe przychody 2 639 950,02
      
  RAZEM PRZYCHODY 5 454 613,03
  
 
VI. Informacja o poniesionych kosztach i ich strukturze: 
 
Zestawienie kosztów - wyszczególnienie 2008 r. kwota 
Koszty działalności - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny w 
tym : 2 504 899,06

a) osobowe - Interwencja 341 749,26
b) rzeczowe - Interwencja   20 504,60
c) osobowe – ZR-W  1 515 212,80
d) rzeczowe – ZR-W 627 432,40

 225 377,15
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Koszty działalności - Ośrodek Rewalidacyjny Środa Śląska, w 
tym: 

a) osobowe    185 925,96
b) rzeczowe    39 451,19

        
Koszty działalności – MCTR, w tym: 445 301,55

a) osobowe    308 358,14
b) rzeczowe    136 943,41

          
Koszt działalności - WTZ Wrocław (nr 1), w tym: 1 366 592,05

a) osobowe 920 506,74
b) rzeczowe 446 085,31

 
Koszt działalności - WTZ Środa Śl. (nr 2), w tym: 396 075,19

a) osobowe 238 106,71
b) rzeczowe 157 968,48

Koszt działalności  - ŚDS, w tym: 333 948,85
a) osobowe 63 699,71
b) rzeczowe 59 062,26
b) koszty dostosowania budynku 211 186,88

          
Pozostałe koszty Stowarzyszenia w tym: 178 053,13
a) rehabilitacja indywidualna   13 356,00
b) turniej piłkarski TURGOL 6 600,00
c) projekt SLOT 14 700,05
d) Spotkanie młodzieży z Bredą 7 090,50
e) wyjazd do ZAMOŚCIA – wizyta studyjna  7 652,52
f) umowa – projekt „Turniej Miast – bez barier” 74 089,00
 
Pozostałe koszty, w tym udział w umowach programowych 54 565,06
        
          
RAZEM     5 450 246,98
Pozostałe koszty nie wymienione w pozycjach I-IV 70 079,75
RAZEM CAŁOŚĆ   5 520 326,73
 
 
VII . Dane o zatrudnieniu w 2008 roku :
 

a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu – 122 pracowników na podstawie umowy  
o  pracę, 54 osoby na umowy cywilno-prawne 

b) pracownicy  etatowi z  podziałem według zajmowanych stanowisk : 
- nauczyciele – 30 osoby 
- asystenci nauczycieli – 23 osoby 
- terapeuci – 29 osób 
- pracownicy medyczni (rehabilitanci, pielęgniarki ) – 11 osób 
- kierownicy jednostek  - 5 osób 
- pracownicy  pionu administracyjno - księgowego -  8 osób 
- pracownicy obsługi – 5 osób 
- specjaliści  (koordynator ,neurolog, logopeda, pedagog )- 13 osób 

                     2 osoby – po 2 stanowiska pracy  (2 umowy ) – liczone 2 razy 
          
              c)    łączna kwota wynagrodzeń  wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na : 
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                     - wynagrodzenie osobowe – 2.559.660,57 zł 
                     - nagrody – 0,00 zł 
                     - premie – 220.175,00 zł 
                     - wynagrodzenia chorobowe – 48.122,42 zł 
                     - ekwiwalent za urlop – 4.149,76 zł 
 - świadczenia rehabilitacyjne – 9.321,08 zł 
                     - zasiłek macierzyński, opiekuńczy – 89.075,98 zł 
                     - inne  świadczenia z ZUS – 72.263,99 zł 
 

d)  wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
       wypłacanego łącznie  : 
       - członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia – 0,00 zł  

                     - osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarcza – 85 282,50zł 
 

e) wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 608.576,75 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 pozostałych środkach trwałych  - 4.257,80 zł. 
j) nabytych pozostałych środkach trwałych – 11.984,30 zł. 
k) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych dla celów statystycznych  
• aktywa – 123.932,57 zł. 
• zobowiązania – 148.808,96 zł. 

 
VIII. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)  
 
W 2008 roku główne zadania statutowe  realizowaliśmy m. in. w oparciu o umowy zawarte z 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program PARTNER III),  
Miastem Wrocław (subwencja oświatowa, Warsztat Terapii Zajęciowej, projekt MCTR, projekt 
TURGOL), z Burmistrzem Miasta i Gminy Środa Śląska (dofinansowanie działań WTZ), z Gminą 
Miękinia, Starostą powiatu średzkiego śląskiego(Warsztat Terapii Zajęciowej), z Dolnośląskim 
Urzędem Marszałkowskim (projekty SLOT i Turniej Miast – bez barier). 
Zadania te zostały wykonane przez Stowarzyszenie prawidłowo i rozliczone w wyznaczonych przez 
jednostki zlecające terminach. 
      
IX. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
oraz w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe 
zostały wykonane prawidłowo i przekazane w odpowiednich terminach. 
 
X. Informacja o przeprowadzonych w organizacji kontrolach i ich wynikach.  
 
W 2008 r. przeprowadzone zostały kontrole działalności Stowarzyszenia w zakresie: 
- prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy     
Rodzinie, 
-  w zakresie działalności Warsztatu we Wrocławiu przez MOPS Wrocław,   
- w zakresie prawidłowości wykonania dotacji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia  
-  badanie sprawozdania finansowego za rok 2007r,( audyt zewnętrzny ). 
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Kontrole nie wykazały 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. 
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