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Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie 

ul. Turowskiego 1, 10 – 685 Olsztyn 

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

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspomagania 

Rozwoju Dzieci w Olsztynie w roku 2008 

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 2008 r. zarząd zbierał się 7 razy. 

 

1. Zarząd podjął 9 Uchwał w 2008 r. Dotyczyły one: 

 Przyjęcia nowych członków oraz skreślenia z listy członków stowarzyszenia. Na 

koniec 2008 roku liczba członków stowarzyszenia wynosiła 74.  

 Przeznaczenia kwoty 310 zł jako wkładu własnego w celu realizacji zadania „Wsparcie 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin z województwa warmińsko –

mazurskiego”. 

 Zwrotu do PFRON kwoty  

- 228,75 zł w związku z brakiem wydatkowania 20% kosztów 

kwalifikowanych jako wkładu własnego w trakcie realizacji programu 

PARTNER „Autonomiczność dzieci niepełnosprawnych ruchowo” za rok 2007 

 - 23,99 zł w związku z brakiem wydatkowania 10% kosztów kwalifikowanych 

jako wkładu własnego w trakcie realizacji programu „Autonomiczność dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo” za rok 2008  

- 8,82 zł jako korekty składki na ubezpieczenia wypadkowe pracowników 

obsługi finansowej, która uległa zmianie od kwietnia 2008 r.  

 Zbierania i przekazania środków pieniężnych z konta pożytku publicznego (1% 

podatku dochodowego) z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłatę 

turnusu rehabilitacyjnego Wojciecha Kręciewskiego 17-letniego chłopca z mózgowym 

porażeniem zamieszkałego Maryny 69, gmina Rozogi.  
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 Udziału członków zarządu stowarzyszenia w teleturnieju Familiada emitowanego 

przez 2 program TVP i przeznaczeniu wygranej na pokrycie części kosztów turnusu 

rehabilitacyjnego w delfinarium zorganizowanego dla dzieci z naszej placówki.. 

  Podziału środków pieniężnych w kwocie 8 200 zł z 1% podatku dochodowego 

przekazane przez pana Edwarda Janiszewskiego dla Kamila Kowalewicza – 1000 zł i 

Anny Karmarczyk – 5000 zł. 

   Udzielenia rekomendacji pani Małgorzacie Bogdanowicz - Bartnikowskiej jako 

członkowi naszego stowarzyszenia, członkowi komisji rewizyjnej Stowarzyszenia, 

działającemu od wielu lat na rzecz organizacji.  

 Przekazania środków pieniężnych w wysokości 3293 zł Anne Kramarczyk na konto 

matki pani Katarzyny Kramarczyk po wcześniejszym przedstawieniu faktur i 

rachunków.  

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

których jesteśmy organem prowadzącym. 

3. Zrealizowaliśmy 4 projekty: 

 Program nazwa zadania „ Punkt konsultacyjny i wspierający dzieci i młodzież 

niepełnosprawną oraz ich rodziny”, umowa nr Z.8012-1-4/08 z dnia 18 czerwca 

2008. W ramach programu zrealizowano 116 godzin zajęć, z których 

skorzystało 8- ro dzieci. Środki pochodziły z Gminy Olsztyn. 

  Program „Wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Miasta 

Olsztyn, umowa nr Z.0716/27/2008 z dnia 30 maja 2008 r. W ramach 

realizacji programu prowadzone były zajęcia opiekuńcze w domu (115 

godzin). Z programu skorzystało 7-ro dzieci. Środki pochodziły z Miasta 

Olsztyn. 

 Program „Wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dla ich 

rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego” umowa nr 11/ROPS/2008 z 

03 marca 2008 r. W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńcze w 

domu 167 godz., zajęcia terapeutyczne w w ramach prowadzenia punktu 

konsultacyjnego. Z programu skorzystało 16 dzieci (konsultacje 

psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne oraz zajęcia 

terapeutyczne). Środki pochodziły z województwa warmińsko –mazurskiego. 
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 „Autonomiczność dzieci niepełnosprawnych ruchowo” umowa nr 

7PA/000007/14/D z dnia 4 kwietnia 2008 r. W ramach realizacji programu 

prowadzone były zajęcia sobotnie w ramach, których wykorzystano 96 godzin 

na zajęcia opiekuńcze, 40 godzin na zajęcia terapeutyczne i skorzystało z nich 

82 dzieci. Prowadzono 121 godzin szkoleń, w których uczestniczyły 132 osoby. 

 Program „Delfinoterapia dla dzieci z problemami rozwojowymi” Umowa nr 

RN-8213-5/16/08 z dnia 29 lipca 2008 r. Z programu skorzystało 7 dzieci –

turnus rehabilitacyjny w delfinarium na Krymie w Jałcie. Środki pochodziły z 

PFRON( MZ ds. RON) 

4. W celu konsolidacji działań związanych z opracowywaniem projektów kontynuowana 

była współpraca 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. 

5. Zakończyła się realizacja programu SYNAPSIS „Autyzm Akademia dla NGO’s drogi do 

aktywizacji społecznej i zawodowej 2005-2008”, którego byliśmy partnerami. 

6. Zarząd stowarzyszenia przekazał całą kwotę wygraną w teleturnieju Familiada w 

wysokości 17 857,20 na zorganizowany turnus rehabilitacyjny w delfinarium dla 7 dzieci 

z naszej placówki. Turnus odbył się w dniach 08-15.09.2008 r. na Krymie w 

miejscowości Jałta. 

7. W ramach realizowanych przez stowarzyszenie programów zostały przeprowadzone 

szkolenia dla rodziców: 

 Siła kobiety  

 Leczenie somatyczne osób z autyzmem  

 Seksualność dzieci i młodzieży z autyzmem  

 Rozwiązywanie sytuacji trudnych rodzic – nauczyciel  

 Budowanie więzi komunikacyjnych nauczyciel – rodzic  

 

Sprawozdanie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 


