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Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie 

ul. Turowskiego 1, 10 – 685 Olsztyn 

tel. 89 538- 92- 50,  fax: 89 538- 92- 51 

................................................................................................................................. 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie 

 w roku 2010 

 

Nr KRS 0000081499 

Zarząd Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie w składzie:  
 
Przewodnicząca: Wanda Agnieszka Jabłońska 
Wiceprzewodnicząca: Maria Jasińska –Zamarja 
Wiceprzewodnicząca: Anna Mierzejewska 
Skarbnik: Mariola Kackieło 
Sekretarz: Małgorzata Maria Michałowska  
Członek: Zofia Myszka 
Członek: Małgorzata Derkowska 
Członek: Agnieszka Nowokuńska 
 

 
Liczba członków stowarzyszenia na dzień 24 luty 2011 r. wynosi 78. W roku 2010 r. zarząd 
zbierał się 7 razy. 
 
Zarząd podjął w tym okresie 7 Uchwał. Dotyczyły one: 

 Ukonstytuowania się zarządu w nowym składzie 

 Przekazania kwoty 60 827,14 zł zgromadzonej na koncie stowarzyszenia w ramach 1% dla 

pana Kamila Kowalewicza na konto dewelopera Arbet Sp. z o.o. w Olsztynie na zakup 

mieszkania dostosowanego do jego niepełnosprawności przy ul. Wilczyńskiego 25.  

 Pokrycia kosztów zakupu gorsetu ortopedycznego Alana Żala, ucznia Szkoły Podstawowej 

nr 4 –Specjalnej w wysokości 1 400, zł. Środki przelano bezpośrednio na konto producenta.  

 Przeznaczenia kwotę 800 zł na organizację I wernisażu prac plastycznych uczniów ZPE w 

Olsztynie, który odbył się 17.06.2010 r. w siedzibie stowarzyszenia. 

 Decyzji w sprawie funkcjonowania WTZ w Olsztynie ul. Bałtycka 45, których jesteśmy 

organem prowadzącym. 
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 Przeznaczenia kwoty 4 944,66 zł na zakup szafek do szatni szkolnej dla dzieci 

uczęszczających do ZPE. 

 Przyjmowania nowych członków oraz rezygnacji z członkostwa.  

 
Zarząd stowarzyszenia podjął również decyzję o opublikowaniu w Gazecie Olsztyńskiej listu 

otwartego dotyczącego współpracy Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie z 

Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty panią Małgorzatą Bogdanowicz – Bartnikowską 

 
W 2010 roku pozyskano środki finansowe na realizację następujących programów: 

 Ze środków PFRON - zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 

27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

„Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 

W ramach zadania realizowane były następujące zajęcia rehabilitacyjne: 

- integracja sensoryczna 

- hydroterapia 

- komunikacja alternatywna 

- rewalidacja z wykorzystaniem komputera 

- rehabilitacja ruchowa 

- terapia surdopedagogiczna 

- Terapia widzenia 

- Dogoterapia 

- Trening umiejętności społecznych 

 Ze środków PFRON – zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym: 

„Autonomiczność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”  

W ramach zadania realizowane są następujące podzadania: 

 I. Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem i 

niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

Podzadanie miało na celu prowadzenie konsultacji i diagnozowanie dzieci z autyzmem i 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanie opinii i indywidualnych programów 

terapii dla każdego dziecka (za wyjątkiem dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do 
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przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej – tu tylko konsultacja). W wyniku potrzeb 

społecznych (prośby rodziców) powstały dwie grupy terapeutyczne, które spotykają się 2 

razy w miesiącu po 4 godziny. Uczestnikami zostały dzieci młodsze i młodzież diagnozowana 

w punkcie konsultacyjnym. 

II. Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin – nauka samodzielności w 

środowisku domowym; 

Podzadanie polega na świadczeniu pomocy asystenta w opiece nad dzieckiem 

niepełnosprawnym w warunkach domowych, poza zajęciami szkolnymi, przedszkolnymi. 

  
III. Sobotnie zajęcia opiekuńcze – nauka samodzielności w placówce; 

Podzadanie ma na celu sprawowanie opieki przez specjalistów, nad dzieckiem 

niepełnosprawnym, raz w miesiącu w sobotę. Opieka odbywała się w siedzibie Zespołu 

Placówek Edukacyjnych, w godzinach od 8.00 do 20.00. 

W ramach zajęć organizowane są spacery, wycieczki, wyjścia do sklepu, kina, wspólne 

pieczenie lub gotowanie, gry i zabawy. 

 
Kontynuowano współpracę, w celu konsolidacji działań związanych z opracowywaniem 

projektów, ze stowarzyszeniami partnerskimi rodziców tzn. Warmińsko-Mazurskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością 

Sprzężoną w Olsztynie i Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom O 

Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju. 

 
Zorganizowano szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat Zespołu Aspergera – aspekt 

medyczny, specyfika funkcjonowania i dostosowanie środowiska domowego i szkolnego do 

potrzeb dziecka z Zespołem Aspergera. Szkolenie odbyło się 23.10.2011 r. w siedzibie 

stowarzyszenia.  

 
W 2010 roku w prowadzonych przez Stowarzyszenie Warsztatach Terapii Zajęciowej liczba 

uczestników wynosiła 63 osoby w wieku od 20 do 49 lat (upośledzenie umysłowe w stopniu 

znacznym i umiarkowanym 58 osób, uszkodzenie narządu ruchu 4 osoby, Neurologiczne 

1osoba). Zatrudnione są 21 osoby. 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5-cio i 

6-cio osobowych, w profilowanych tematycznie 11 pracowniach terapeutycznych: poligraficzno-

introligatorskiej, rękodzieła, ceramicznej, krawieckiej, zaradności osobistej, plastycznej, 
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gospodarstwa domowego, komputerowej, metalowo-elektrycznej, obróbki drewna, remontowo 

– konserwatorskiej. 

12 lutego 2010 roku odbył się wernisaż prac malarskich uczestników warsztatów, 19 marca 

wystawa fotograficzna, 27 marca coroczny kiermasz wielkanocny prac uczestników warsztatów, 

21 lipca zorganizowano wystawę fotografii w galerii na olsztyńskiej Starówce, 23 sierpnia 

wystawę obrazów w CEIK-u, w dniach 07- 11 września terapeutka p. Mariola Żylińska –Jestadt 

brała udział w VII Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie, w którym 

zdobyła Grand Prix Złoty Motyl 2010 w kategorii film amatorski za film z udziałem uczestników 

WTZ pt. „Could you change your lifestyle?”, „Czy potrafiłbyś zmienić swój styl życia” ), 11 

grudnia odbył się XXVII Kiermasz świąteczny prac uczestników. 

  

Sprawozdanie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 
Sporządziła  


