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Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie 

ul. Turowskiego 1, 10 – 685 Olsztyn 

tel. 0-89 538- 92- 50,  fax: 538- 92- 51 

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

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspomagania 

Rozwoju Dzieci w Olsztynie w roku 2009 

 

Nr KRS 0000081499 

Zarząd Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie w składzie:  

 

Przewodnicząca: W. A. Jabłońska 

Wiceprzewodnicząca: M. Jasińska –Zamarja 

Skarbnik: Mariola Kackieło 

Sekretarz: M. M. Michałowska  

Członek: Z. Myszka 

Członek: Anna Mierzejewska 

 

W roku 2009 r. zarząd zbierał się 9 razy. 

 

1. Zarząd podjął 12 Uchwał w 2009 r. Dotyczyły one: 

 Przyjęcia nowych członków oraz skreślenia z listy członków stowarzyszenia. Na koniec 

2009 roku liczba członków stowarzyszenia wynosiła 73; 

 Promocji Stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej; 

 Przedłużenia zezwolenia Olsztyńskiemu Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym na ustanowienie swojej siedziby w budynku przy ul. Turowskiego 1 

do ostatniego dnia lutego 2012 r.; 

 Wsparcia finansowego rodziców Przemka Grzybowskiego- ucznia SP nr 4 w postaci 

pokrycia kosztów dojazdów do szpitala w wysokości do 1000 zł. (rachunki lub faktury 

za paliwo); 

 Przeznaczenia 20 000 zł ze środków 1% odpisów podatkowych od osób fizycznych na 

zakup przez ZPE w Olsztynie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych; 
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 Przeznaczenia kwoty 4 738,33 zł na zakup szafek do szatni szkolnej SP4 i Gimnazjum nr 

1 w Olsztynie. Powyższa kwota stanowi część darowizny przekazanej na rzecz naszego 

stowarzyszenia przez Fundację ENERGIA z siedzibą w Gdańsku. 

 Uruchomienia środków finansowych na pokrycie kosztów pomocy domowej 1 raz w tyg. 

rodzinie Rafała Matuszaka – ucznia SP 4 w Olsztynie; 

 Opłacenia składek członkowskich w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób 

Niepełnosprawnych, którego członkiem jest Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Olsztynie;  

 Zarząd podjął uchwałę intencyjną w sprawie złożenia oferty właściwej jednostce 

samorządu terytorialnego w sprawie realizacji zadania publicznego „Plac zabaw z 

przyjaznym podłożem na Osiedlu Jaroty w Olsztynie”. Wykonanie uchwały powierzył 

przewodniczącej pani W.A. Jabłońskiej. 

2. Podejmowano decyzje w sprawie funkcjonowania WTZ w Olsztynie ul. Bałtycka 45, 

których jesteśmy organem prowadzącym. 

3. Zrealizowaliśmy 4 projekty: 

 Program „Punkt konsultacyjny i wspierający dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich 

rodziny”, umowa nr Z.0716/6/2009 z dnia 25 marca 2009 r. W ramach programu 

zrealizowano 104 godzin zajęć terapeutycznych, skorzystało z nich 10 dzieci. 

  Program „Wielopłaszczyznowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Środki PFRON umowa nr ZZO/000018/14/d z dnia 25.08.2009 r. w ramach art. 36 ust. z 

dnia 27.08.97 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych realizowano od 01.09.2009 do 31.12.2009 r realizowano zajęcia 

terapeutyczne – łącznie 1612 godzin skorzystało z nich 78 dzieci.. 

  „Autonomiczność dzieci niepełnosprawnych ruchowo” Program Samorządu 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków PFRON umowa nr FiOP/1/2009 

z dnia 3 czerwca 2009 r. w ramach art. 36 ust. Z dnia 27.08.97 r o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych realizowano od 

01.09.2009 do 31.12.2009 r. tzw. opiekę popołudniową w domach, z której skorzystało 

10 dzieci (240 godzin) oraz opiekę sobotnią, której benificjętami było 40 dzieci (96 

godzin opiekuńczych i 48 godzin trening samoobsługi i umiejętności życiowych). 

4. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Fundacją Angelina z siedzibą w Żytomierzu, 

Ukraina ul. Kijowska 96. Celem porozumienia jest podejmowanie wszelkiego rodzaju 
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współpracy związanej z problematyką osób niepełnosprawnych. Efektem działań jest 

akcja zbiórki darów na rzecz dzieci w Żytomierzu. 

5. 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. 

 

Sprawozdanie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 


