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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 2007 

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 2007 r. zarząd zbierał się 8 razy. 

 

1. Zarząd podjął 12 Uchwał w 2007 r. Dotyczyły one: 

 Przyjęcia nowych członków oraz skreślenia z listy członków stowarzyszenia. Na 

koniec 2007 roku liczba członków stowarzyszenia wynosiła 72.  

 Przekazania kwoty 2500 zł otrzymanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci w 

Olsztynie w 2006 r. za zajęcie I miejsca w konkursie „Na najlepszą inicjatywę 

organizacji pozarządowych” na rzecz zakupu wyposażenia sali dydaktycznej w nowej 

części rehabilitacyjno –edukacyjnej budynku ZPE. 

 Zgłoszenia kandydatur pani W.A. Jabłońskiej do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych 

  Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu pani W. Giżyńskiej i L. 

Rybickiej  z dniem 01.07.2007 r.  

  Wyrażenia zgody na funkcjonowanie w nieruchomości przy ul. Turowskiego 1 w 

Olsztynie, będącego własnością stowarzyszenia, Gimnazjum nr 1 Specjalnego dla 

Uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami oraz Upośledzeniem 
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Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym, które wchodzi w skład 

Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Organem prowadzącym Gimnazjum i 

ZPE jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym I Osobom O Podobnych 

Zaburzeniach W Rozwoju. 

  Przekazania środków finansowych z konta pożytku publicznego w wysokości 

3 000,00 zł na konto podstawowe Stowarzyszenia. Powyższe środki przeznaczone są 

na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci. 

   Wytypowania kandydatury pani Wandy Agnieszki Jabłońskiej – przewodniczącej 

stowarzyszenia jako lidera organizacji pozarządowej z terenu województwa 

warmińsko – mazurskiego, do nagrody Marszałka Województwa Warmińsko –

Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.  

 

2. W nawiązaniu do Decyzji zarządu nr 2/06 z dnia 16 lutego 2006 r. o udostępnieniu panu 

Kamilowi Kowalewiczowi konta pożytku publicznego Stowarzyszenia Wspomagania 

Rozwoju Dzieci w Olsztynie w celu gromadzenia środków na poprawienie warunków 

zagospodarowania Zarząd podjął Decyzję nr 1/07 o przekazaniu środków pieniężnych 

zgromadzonych na koncie pożytku publicznego stowarzyszenia na rzecz pana K. 

Kowalewicza w kwocie 5.149,29 na konto Urzędu Miasta Olsztyn na wykup gruntu na 

podstawie Protokołu Rokowań zawartego w dniu 21.05.07 r. między Prezydentem Miasta 

Olsztyn a panem Kamilem Kowalewiczem.  

3. Zarząd stowarzyszenia aneksem do Uchwały 1/05 z 24 lutego 2005 r wyraził zgodę na 

przedłużenie zezwolenia na ustanowienie przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym swojej siedziby w budynku przy ul. Turowskiego 1 w 

Olsztynie na kolejne 2 lat tzn. do ostatniego dnia lutego 2009 r.  

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

których jesteśmy organem prowadzącym. 

5. Zrealizowaliśmy 4 projekty: 

 program Miasto - nazwa zadania „ Punkt konsultacyjny i wspierający dzieci i 

młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny”, umowa nr Z.0716/15/2007. W 

ramach programu zrealizowano 210 godzin zajęć, z których skorzystało 16 

dzieci.  

 program Województwo – nazwa zadania „Punkt konsultacyjno – diagnostyczny 

dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla ich rodzin z województwa warmińsko-
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mazurskiego”, umowa nr 42/PS/OP/2007 z 26 marca 2007 r. W ramach  

programu prowadzone były zajęcia terapeutyczne, punkt konsultacyjny. 

Realizacja programu pozwoliła na wykorzystanie 420 godzin dla 16 dzieci na 

konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne oraz 

zajęcia terapeutyczne. 

 program Zarząd – nazwa „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

ich rodzin z województwa warmińsko –mazurskiego, umowa nr 8/ROPS/07 z 

dnia 20 marca 2007. W ramach realizacji programu prowadzone były zajęcia 

opiekuńcze w domu (280 godzin) oraz zajęcia terapeutyczne (140 godzin). Z 

programu skorzystało 10 –ro dzieci. 

 program Partner – nazwa zadania „Autonomiczność dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo” umowa nr 6PA/000023/14/D z dnia 4 kwietnia 2007 r. W ramach 

realizacji programu prowadzone były zajęcia sobotnie w ramach których 

wykorzystano 120 godzin na zajęcia opiekuńcze, 60 godzin na zajęcia 

terapeutyczne i skorzystało z nich 100 dzieci. 

6. 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. 

7. Jesteśmy partnerami realizowanego przez SYNAPSIS programu Autyzm Akademia dla 

NGO’s drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej 2005-2008. W ramach tego 

programu w roku 2007 członkowie naszego stowarzyszenia korzystali ze szkoleń 

specjalistycznych w Warszawie. 

 

Sprawozdanie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 


