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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 2006 

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 2006 r. zarząd zbierał się 6 razy. 

 

1. Zarząd podejmował decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków. Na koniec 2006 roku 

liczba członków stowarzyszenia wynosiła 67.  

2. Zarząd Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie podjął decyzję o 

udostępnieniu Kamilowi Kowalewicz konta pożytku publicznego Stowarzyszenia 

Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie w celu umożliwienia mu zbierania środków 

pieniężnych na budowę domu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Wszystkie zebrane na koncie środki z dopiskiem Kamil Kowalewicz zostaną przekazane 

ww. i rozliczane będą rachunkami na budowę domu. 

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

których jesteśmy organem prowadzącym. 

4. Zarząd podjął decyzję o rozdysponowaniu środków pozyskanych z odpisów podatkowych 

1% od osób fizycznych w latach 2004-2005. Ogólna kwota zebranych pieniędzy wynosiła 

73896,86 zł, w tym 1842,50 zł ze wskazaniem Kamila Kowalewicza i 142,50 –WTZ w 

Olsztynie. Zarząd uchwałę nr 3/06 przekazał kwotę 142,50 zł na konto kiermaszowe 
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WTZ, kwotę 1842,50 zł Kamilowi Kowalewicz, która rozliczona będzie rachunkami oraz 

kwotę 70 000 zł na rozbudowę ZPE zgodnie z celem zbiórki i przeznaczył pozostałą 

kwotę 1 911,86 zł na realizację pozostałych celów statutowych stowarzyszenia. 

5. Zrealizowaliśmy 4 projekty: 

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

młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny”, umowa nr Z.0716/20/2006 z dnia 

23 marca 2006 r. 

 program Województwo – nazwa zadania „Punkt konsultacyjno – diagnostyczny 

dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla ich rodzin z województwa warmińsko-

mazurskiego”, umowa nr 18PS/2006 z 25 kwietnia 2006 r.  

W ramach obu realizowanych programów prowadzone były zajęcia terapeutyczne, punkt 

konsultacyjny. Realizacja obu programów pozwoliła na wykorzystanie 350 godzin dla 67 

dzieci na konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne oraz 

zajęcia terapeutyczne. 

 program „Organizacja zajęć edukacyjnych w celu zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży – mieszkańców Olsztyna – poza środowiskiem 

szkolnym” umowa nr 3/06ES.AJ.0717-2-3/06. W ramach realizacji programu 

prowadzone były w przedszkolu z oddz. integracyjnymi zajęcia na basenie. Z 

tej formy korzystało 30 dzieci w czterech 15 -osobowych grupach, 

zrealizowano 66 jednostek zajęć. 

 program Partner – nazwa zadania „Autonomiczność dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo” umowa nr 6PA/000015/14/D z dnia 12 czerwca 2006 r. W ramach 

realizacji programu prowadzone były zajęcia sobotnio –niedzielne w ramach 

których wykorzystano 756 godzin i skorzystało z nich 143 dzieci. 

6. W celu konsolidacji działań związanych z opracowywaniem projektów 

współpracowaliśmy 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 
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programu członkowie naszego stowarzyszenia korzystają ze szkoleń bazowych i 

specjalistycznych w Warszawie 

8. Byliśmy współorganizatorami V Forum Wymiany Doświadczeń Pedagogów Specjalnych 

nt. „Problemy wychowawcze a nieprzystosowanie społeczne osób niepełnosprawnych. 

Forum odbyło się 19 lutego 2006 roku w siedzibie WTZ przy ul. Bałtyckiej 45. 

9. Stowarzyszenie w październiku przekazało również prace plastyczne z ZPE i WTZ na 

aukcję dobroczynną organizowaną przez Liceum Ogólnokształcące nr VI w Olsztynie na 

rzecz uczniów z tejże szkoły. 

10.  Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie w grudniu 2006 r. zajęło I 

miejsce w konkursie „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych”. Otrzymane 

środki finansowe w wysokości 2500 zł. zarząd postanowił przeznaczyć na rzecz zakupu 

wyposażenia sali dydaktycznej w nowej części rehabilitacyjno –edukacyjnej ZPE. 

11. W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego na dokończenie rozbudowy 

ZPE o część rehabilitacyjno – edukacyjną zarząd stowarzyszenie podjął uchwałę o 

ustanowieniu hipoteki na rzecz banku na nieruchomość położoną przy ulicy Turowskiego 

1, która jest własnością stowarzyszenia. 

 

Sprawozdanie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 


