
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z OZIAt-ALNOSCI

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osob z Uposledzeniem
UmysJowym KoJo w Wolbromiu

za rok 2009

I. Informacje o Organizacji Pozytku Publicznego.

Sprawozdanie zostalo sporzadzone od 18 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 oku

1. Nazwa organizacji:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym Kolo w Wolbromiu

2. Ad res organizacji:

ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

tel./fax (032) 647 28 80

e-mail: zk.wolbrom@psouu.orq.pl

http://www.psouu-wolbrom.pl

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: 18.02.2009.

4. Numer KRS: 0000323834

5. Numer REGON: 120865253

6. Dane dotycza.ce cztonkow Zarza_du:

Sklad Zarzadu do 01-09-2009 roku

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Imit? i nazwisko

Barbara Pasich

Urszula Marcinkowska

Barbara Konieczna

Ewa Rosiek

Zbyslaw Owczarski

Andrzej Chaberka

Adres zamieszkania

Ul. Sloneczna 33
32-340 Wolbrom

Os. Wladyslawa tokietka 21/4
32-340 Wolbrom

Sulislawie 36
32-340 Wolbrom

Ul. 20 Straconych 5
32-340 Wolbrom

Ul. P^ckowskiego 16
32-200 Miechow

Os. Wladyslawa tokietka 1/18
32-340 Wolbrom

Funkcja

Przewodnicza^cy Zarzqdu Kola

V-ce Przewodnicza_cy Zarza,du
Kola

Skarbnik Kola

Sekretarz Zarza_du Kola

Czlonek Zarzadu Kola

Czlonek Zarza_du Kola



Sklad Zarzadu od 07-09-2009 roku

M>-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ImiQ i nazwisko

Urszula Marcinkowska

Andrzej Chaberka

Barbara Konieczna

Ewa Rosiek

Zbystaw Owczarski

Aneta Rzepka

Adres zamieszkania

Os. Wladyslawa Lokietka 21/4
32-340 Wolbrom

Os. Wladyslawa Lokietka 1/18
32-340 Wolbrom

Sulislawie 36
32-340 Wolbrom

Ul. 20 Straconych 5
32-340 Wolbrom

Ul. Pe^rkowskiego 16
32-200 Miechow

Milonki 52
32-353 Trzycia_z

Funkcja

Przewodnicza,cy Zarza_du Kola

V-ce Przewodnicza_cy Zarzadu
Kola

Skarbnik Kola

Sekretarz Zarza_du Kola

Czlonek Zarzadu Kola

Czlonek Zarzqdu Kola

Kolo terenowe PSOUU w Wolbromiu powstalo z inicjatywy MOPS w Wolbromiu 11.12.1995 roku.

Deklaracje zlozylo w tym dniu 24 czlonkow borykajqcych s\q z problemami niepelnosprawnosci.

Na dzieri 31-12-2009 roku bylo 70 czlonkow

7. Cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest dzialanie na rzecz wyrownywania szans osob z uposledzeniem

umyslowym, tworzenia warunkow przestrzegania wobec nich praw czlowieka, prowadzenia ich ku

aktywnemu uczestnictwu w zyciu spolecznym oraz wspieranie ich rodzin.

II. Zasady, formy i zakres dziafalnosci statutowej.

Zgodnie ze statutem PSOUU cele Stowarzyszenia realizowane sa, przez nastepuja.ce
dziatania:

- tworzenie osobom z uposledzeniem umyslowym warunkow decydowania w swoich sprawach
zarowno w rodzinach, jak i w placowkach oraz w formach wsparcia, z ktorych korzystaja..
- tworzenie warunkow wla^czania dzieci, mlodziezy i doroslych, jako indywidualnych osob
i jako grup, w tok normalnego zycia, korzystania przez nich z ogolnodost^pnej
infrastruktury spolecznej i form zycia spolecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby,
odpowiedniego wsparcia, zwlaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

- prowadzenie na zlecenie oraz ze srodkow wlasnych roznorodnych uslug, m.in. w formie
placowek i zespolow kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczegolnosci w zakresie
wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie swiadczen zdrowotnych;
edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania
rozwoju oraz b^da_cych realizacja^ obowiqzku szkolnego i obowia_zku nauki; edukacji obywatelskiej,
europejskiej i ekologicznej oraz dzialalnosci rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego
wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikaja,cej z idei aktywnego zycia przy pelnym
wla_czeniu w zycie grup rowiesniczych i lokalnej spolecznosci; organizowanie dowozu itp., z
uwzgl^dnieniem niezb^dnej opieki we wszystkich formach.

- prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego
w stosunku do osob i grup, ktorych wiedza, praca i zaangazowanie moga, bye przydatne do
realizacji celow statutowych Stowarzyszenia, a w szczegolnosci czlonkow i pracownikow
Stowarzyszenia, nauczycieli, pracownikow socjalnych, prawnikow, terapeutow oraz wolontariuszy.



- prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, moga_cej wplywac na
wzrost akceptacji i zrozumienia osob z niepelnosprawnoscia^ intelektualna .̂
- gromadzenie funduszy na dzialalnosc Stowarzyszenia.

- inna. dzialalnosc korzystnq dla realizacji celow statutowych Stowarzyszenia.

Placowki prowadzone przez Koto PSOUU w Wolbromiu:

- Qsrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

ul. Skalska 22, 32 - 340 Wolbrom.
DREW funkcjonuje od 01.O1.20O2r. Obejmuje swoim dzialaniem obszar powiatu oikuskiego oraz

gmin powiatow osciennych (miechowskiego, zawierciahskiego, krakowskiego).
DREW przeznaczony jest dla dzieci niepelnosprawnych (z uposledzeniem umyslowym w stopniu
gle.bokim, znacznym i umiarkowanym ze sprze.zonymi kalectwami) lub zagrozonych
niepetnosprawnoscia,, a takze dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Dzieci sa. przyjmowane na podstawie orzeczenia do ksztalcenia specjalnego lub do zaje.c
rewalidacyjno-wychowawczych z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na
pisemnq prosb^ rodzicow, w miare^ mozliwych wolnych miejsc.
Celem placowki jest dzialanie na rzecz lepszego psychoruchowego i spolecznego rozwoju dzieci,
zapobieganie pogl^bianiu si§ ich niepelnosprawnosci, umozliwianie realizacji wychowania
przedszkolnego, obowia^zku szkolnego, przysposobienia do pracy oraz stanowienie wsparcia dla
rodziny, w ktorej funkcjonuje dziecko. Podopiecznymi Osrodka sa_ dzieci do 25 roku zycia.
GREW jest placowka, ksztalcenia specjalnego, dzialaja_ca^ na podstawie ,,Ustawy o systemie
oswiaty".

W strukturze GREW od 01.01.2007r. funkcjonuje rowniez wyodr^bniony lokalowo i
organizacyjnie zakfad opieki zdrowotnej dzialaja^cy na podstawie ,,Ustawy o zakladach opieki
zdrowotnej" (finansowane ze srodkow NFZ), w ramach:

- poradni psychologicznej - praca psychologa opiera si§ na pracy diagnostycznej i
terapeutycznej, a takze na nawia_zywaniu kontaktu z rodzina,

- poradni logopedycznej -w celu stosowania odpowiednich dla dziecka metod i cwiczen
logopedycznych przeprowadza si§ badania logopedyczne. Celem logoterapii jest: pogl̂ bianie
oddechu (oddech przeponowy), wzmacnianie sily glosu, usprawnianie artykulatorow, rozwijanie
wrazliwosci sluchowej, ksztaltowanie umieje.tnosci komunikacji z otoczeniem (w przypadku dzieci,
u ktorych mowa czynna nie zostala wyksztalcona wprowadzenie komunikacji alternatywnej),
korygowanie wad wymowy regulacj^ napiepa mie,sniowego sfery orafacjalnej, popraw^ funkcji
pokarmowych (trening karmienia -, usprawnianie sluchu fonemowego i fonetycznego, zucie,
gryzienie, polykanie).

- osrodka rehabilitacji dziennej - realizuje wielospecjalistyczna^, kompleksowa, rehabilitacj^
dzieci zagrozonych nieprawidlowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci z zaburzonym
rozwojem psychomotorycznym. Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie
kazdego dziecka w rehabilitacji w zaleznosci od jego stanu zdrowia oraz na okresleniu liczby,
cz^stotliwosci, rodzaju, kolejnosci wykonywania swiadczen. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego w osrodku/oddziale dziennym kieruja. lekarze specjalisci: rehabilitacji,
neurologii. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi 120
osobodni.

OREW realizuje zadania oswiatowe (finansowane ze srodkow MEN) w ramach oddzialu:

- przedszkolnego (2 oddzialy)

- rewalidacyjnego (6 oddzialow)

- edukacyjnego (6 oddzialow)

- przysposobienia do pracy (1 oddzial)



oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Korzystajqcych podopiecznych bylo: 102 wychowankow GREW, 42 w poradni logopedycznej, 70
w poradni psychologicznej, 90 w osrodku rehabilitacji dziennej oraz wczesne wspomaganie
rozwoju -ok. 60 dzieci miesi^cznie.

- Warsztaty Terapii Zaj^ciowej

Lgota Wolbromska, 32 - 340 Wolbrom.
WTZ funkcjonuja_ od 02.12.20Q2r. Liczba korzystajaxych osob niepelnosprawnych - 30.
Uczestnikami Warsztatu sa_ dorosle osoby niepelnosprawne. Warsztat Terapii Zaj^ciowej, poprzez
skuteczna_ rehabilitacje^ spoleczna_, staje siQ elementem rehabilitacji zawodowej, a tym samym
posrednia^ forma^ w przejsciu do zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. WTZ jest
placowka^ pobytu dziennego, a uczestnicy dowozeni sa_ wlasnym 9 - osobowym busem. Uczestnicy
Warsztatu maja_ rowniez zapewniona^ opiek§ medycznq, psychologiczna^ oraz rehabilitacje^
ruchowa_.
W WTZ funkcjonuje ponadto bardzo dobrze wyposazona sala rehabilitacyjna, w ramach ktorej
prowadzone sa_ rozne formy rehabilitacji ruchowej indywidualnej i grupowej. Uczestnicy
systematycznie usprawniaja_ swoja kondycj^ poprzez cwiczenia dostosowane do ich mozliwosci
oraz zaleceri lekarskich.
WTZ realizuja. zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej osob niepelnosprawnych, finansowane w
90 % ze srodkow PFRON oraz 10% ze srodkow Starostwa Olkuskiego w ramach 6 pracowni:

-pracownia gospodarstwa domowego - zajepa prowadzone sq w kuchni wyposazonej w
niezbe_dny sprz^t AGD. Przygotowywane sq tutaj posiiki dla wszystkich podopiecznych Warsztatu.
Uczestnicy wykonuja_ podstawowe czynnosci kulinarne oraz poznaja_ zasady obslugi urza^dzen
kuchennych.

- pracownia ogrodnicza - zaj^cia prowadzone sâ  w pracowni, jak i na terenie przylegajgcym do
Warsztatow. Uczestnicy wykonuja^ podstawowe czynnosci zwia_zane z piel^gnacja^ roslin. Ucza^sie^
bezpiecznego poslugiwania si^ narz^dziami i sprz^tem ogrodniczym. Prowadzone sa^tez zaj^cia
teoretyczne z zakresu ogrodnictwa.

- pracownia plastyczno - techniczna - uczestnicy rozwijaja^ swoje zdolnosci artystyczne
korzystaja_c z roznych materialow i narz^dzi. Prace, ktore wykonuja, zdobia_ pomieszczenia
naszego Warsztatu i prezentowane sq rowniez na wystawach, aukcjach, festynach. Kazdego roku
przekazujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry Swia_tecznej Pomocy prace wykonane przez naszych
uczestnikow

- pracownia stolarsko - modelarsko - elektrotechniczna- uczestnicy poznaja. budow^ i
specyfikq elektronarz^dzi, ktorych nastepnie uzywaja^ przy pracach stolarskich. Powstaja^ tutaj
rozne ciekawe prace uzytkowe. Uczestnicy pod nadzorem instruktora udzielaja_ si§ w pracach
remontowych na terenie Warsztatu - malowanie scian, kladzenie boazerii czy paneli
podlogowych. Celem zaj^c w pracowni stolarskiej jest tez nauka praktycznych umiej^tnosci
radzenia sobie z trudnosciami zycia codziennego, co znajduje swoje odbicie w podejmowaniu prac
majsterkowych w domu.

- pracownia komputerowo - poligraficzna - Celem zaj^c jest poznanie przez uczestnikow
podstawowego oprogramowania biurowego zawartego w pakiecie Office, roznych programow
graficznych oraz nabycie umiej^tnosci obslugi internetu. Posrednio uczestnicy usprawniaja.
techniki szkolne, tj. czytanie, pisanie i liczenie. W ramach pracowni wykonywane sâ  kartki
okolicznosciowe, zaproszenia, dyplomy itp. wykorzystywane w bieza_cej dzialalnosci Warsztatu.

- pracownia krawiecka- glowny nacisk kladzie si^ na nabywanie prostych umiej^tnosci
zwiqzanych z igla_ i nicia .̂ Prowadzona jest tez nauka prasowania i obslugi maszyny do szycia.
Wykonane przez uczestnikow prace prezentowane sâ  pozniej na wystawach organizowanych
przez sam Warsztat lub przez inne placowki i instytucje.

-Biuro Obsfugi Placowek

ul. Skalska 22, 32 - 340 Wolbrom.

Biuro funkcjonuje od 01.02.2006r.

Do zadah biura nalezy obsluga ksi^gowa, rachunkowa, kadrowa i administracyjna placowek.
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PSOUU Koto w Wolbromiu za posrednictwem placowek orqanizuie:

- imprezy okoHcznosciowe (tj. wigilie, sniadania wielkanocne, zabawy andrzejkowe,
mikofajkowe, karnawalowe)

- imprezy rekreacyjne, turystyczne, sportowe, artystyczne (tj. eskapady, pikniki, wycieczki,
przeglady grup jaselkowych, spektakle teatralne itp.)

Wykaz imprez i spotkari wychowankow OREW i uczestnikow WTZ

Data

19.02.2009

23.02.2009

26,27.02.2009

20.03.2009

27.03.2009

07.04.2009

08.04.2009

23.04.2009

29.04.2009

04.05.2009

05,06.05.2009

11.05.2009

17.05.2009

20.05.2009

21.05.2009

03.06.2009

05.06.2009

05.06.2009

18.06.2009

Miejsce

Centrum Kultury, Promocji i
Informacji w Wolbromiu

Warsztaty Terapii Zaje.ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

Szkota Podstawowa nr 2 w
Olkuszu

Wolbrom

Szkofa Podstawowa nr 1 w
Wolbromiu, Zespol Szkot w

Zarzeczu, w Szkola Podstawowa
w Pore.bie Dzierzonej, Osrodek

Zdrowia w Wolbromiu.

Wolbrom

Warsztaty Terapii Zaje.ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

Olkusz

Olkusz

Szreniawa

Wolbrom

Dtuzec

Wolbrom

Zawoja

Warsztaty Terapii Zajepowej w
Lgocie Wolbromskiej

Centrum Kultury, Promocji i
Informacji w Wolbromiu

Krakow

Wolbrom

Battow

Opis

- Zabawa karnawaiowa OREW- dzieci wraz z
opiekunami zorganizowaty zabawe. karnawatowa.
WTZ odwiedzili policjanci z komisariatu Wolbrom.
Celem spotkania byto omowienie bezpieczenstwa

drogowego i zachowania sie. w miejscu publicznym.
- Wyjazd wychowankow OREW do Olkusza na

scianke. wspinaczkowa.
- Symboliczne topienie Marzanny przez

wychowankow OREW

- Wystawy prac swiqtecznych uczestnikow WTZ

- Kiermasz prac swiatecznych wychowankow OREW

- odbylo sie, tradycyjne sniadanie wielkanocne w
WTZ.

- uczestnicy WTZ w Jaskini Solnej

- wychowankowie OREW w Jaskini Solnej

- Rozpocze.cie sezonu zaje.c z hipoterapii dla dzieci
OREW

- Wychowankowie OREW w strazy pozarnej

- uczestnicy WTZ w Ochotniczej Strazy Pozarnej

- Sakrament I Komunii Swie.tej wychowankow OREW
w Kosciele Podwyzszenia Krzyza Sw.

- Wyjazd wychowankow OREW na zawody sportowe

- Wspolne grillowanie WTZ Lgota Wolbromska -
Podlesice

- festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez
pracownikow OREW wraz z rodzicami wychowankow.

WTZ bierze udzia! w imprezie ,,Kocham Krakow z
wzajemnoscia/'. By! to kolejny festyn, na ktorym
m.in. prezentowalismy prace artystyczne naszych

uczestnikow.
- Parada Smokow i Szewcow. Wychowankowie

OREW wraz z dziecmi z pobliskich szkof i przedszkoli
rozpocz^fy obchody 13 Dni Wolbromia.

- WTZ zorganizowal dla swoich uczestnikow
wycieczke. krajoznawcza. do Baftowa. Swiat
dinozaurow zafascynowat wszystkich, ale

szczegolnym zainteresowaniem cieszyfy sie. zyja.ce
tam zwierzQta.



22.06.2009 Warsztaty Terapii Zajepowej w
Lgocie Wolbromskiej

Nasi uczestnicy WTZ podnosza. swoje kwalifikacje
zawodowe biora_c udziaf w kolejnym juz projekcie
systemowym POKL ,,ABC Gospodarki Spotecznej".
Uczestnicza. w spotkaniach z trenerami pracy, w

wyjazdach integracyjnych oraz szkoleniach
zawodowych

23.06.2009 Warsztaty Terapii Zaj^ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

w ramach integracji ze srodowiskiem lokalnym
goscilismy Koto Gospodyri Wiejskich z Lgoty

Wolbromskiej.

26.06.2009
Osrodek Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczy w
Wolbromiu

- Uroczysta Msza Swie^a z okazji zakoriczenia roku
szkolnego i katechetycznego.

30.06.2009
Osrodek Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczy w
Wolbromiu

- zakohczenie roku szkolnego2008/2009
wychowankow OREW.

02-16.07.2009 Jastrz^bia Gora

- Turnus rehabilitacyjny- grupa wychowankow OREW
wziete udzial w turnusie rehabilitacyjnym

zorganizowanym przez Osrodek Rehabilitacyjno -
Edukacyjno -Wychowawczy. Turnus odbyt sie. przy

wspofudziale firmy EUREKA, ktora wraz z kadra.
naszego Osrodka i wsparciu finansowym ze srodkow

PFROIM bQda_cych w dyspozycji Wojewodztwa
Matopolskiego realizowala projekt: „ Terapeutyczne

formy usprawniania dzieci niepelnosprawnych -
wyjazdowe szkolenie dla osob zaangazowanych w

proces ich usprawniania".

01.09.2009
Osrodek Rehabilitacyjno -

Edukacyjno - Wychowawczy w
Wolbromiu

- Rozpocz<=cie roku szkolnego 2009/2010 i uroczysta
Msza Swi^ta z tej okazji.

11.09.2009 Olkusz
- Festyn Integracyjny "Wszyscy razem w zdrowym

tempie". Uczestnicy Warsztatow brali udzial- w wielu
konkursach i grach sportowych.

16.09.2009 Smoleri

- Wycieczka do Osrodka Edukacyjno - Naukowego
k/Pilicy. Podopieczni OREW zwiedzali pî kna.

ekspozycj? przedstawiajaxa. zwierzqta, ptaki i owady
wystepujqce w najblizszej okolicy.

17.09.2009 Warsztaty Terapii Zaj^ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

- Impreza integracyjna WTZ, podczas ktorej goscmi
byli uczestnicy i Kadra Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Kolbarku.

27.10.2009
Osrodek Rehabilitacyjno -

Edukacyjno - Wychowawczy w
Wolbromiu

na zaproszenie kadry pedagogicznej, do naszego
osrodka przybyt policjant z Komisariatu Policji w

Wolbromiu. Policjant ktory przekazat wychowankom
Osrodka - Rehabilitacyjno Edukacyjno

Wychowawczego wiadomosci dotycza.ce
bezpiecznego zachowania siq na jezdni. Ponadto
udzielil wskazowek jak nalezy SJQ zachowac w
sytuacji zagrozenia spowodowanej atakiem

agresywnego zwierzgcia np.: psa

29,30.10.2009 Warsztaty Terapii Zaj^ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

- Udzielanie pierwszej pomocy Szkolenie
zorganizowane zostalo przez ZARZA_D GLOWNY

PSOUU i skierowane byto do uczestnikow WTZ pod
nazwaj „ Ja tez mog^ ci pomoc ". W szkoleniu brato

udzial 8 naszych uczestnikow. -

30.10.2009
Osrodek Rehabilitacyjno -

Edukacyjno - Wychowawczy w
Wolbromiu

- Pazdziernik to miesia_c poswiqcony Matce Bozej
poprzez modlitw^ rozahcowa,. W zwia,zku z tym, w

naszym Osrodku odbyt siq konkurs wiedzy religijnej
o takim temacie. Wszyscy uczestnicy otrzymali

upominki i dyplomy.

16.11.2009 Gminny Osrodek Kultury w
Kluczach

- uczestnicy WTZ brali udziat w ramach projektu
"Zawodowo - Aktywni zyciowo" i dotycza_cego

aktywizacji spotecznej i zawodowej osob
niepetnospr. z terenu powiatu olkuskiego.

Uczestniczyty w nim osoby niepetnosprawne z kilku
zaprzyjaznionych placowek. Program obejmowa!

odczyt na temat ekonomii spofecznej oraz wystawe^ i
prac artystycznych osob niepelnospr.



18.11.2009

2,3.10.2009
oraz

14,15.11.2009

27.11.2009

02.12.2009

04.12.2009

11.12.2009

Warsztaty Terapii Zaje_ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

Osrodek Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczy w

Wolbromiu

Warsztaty Terapii Zaje,ciowej w
Lgocie Wolbromskiej

Osrodek Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczy w

Wolbromiu

Osrodek Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczy w

Wolbromiu
Centrum Kultury, Promocji i

Informacji w Wolbromiu

- "Milionerzy"- zorganizowalismy wtasny teleturniej
w ktorym wzie.fy udzial osoby niepetnosprawne

Uczestnicy z Lgoty Wolbromskiej i z
zaprzyjaznionych Podlesic.

szkolenie dla kadry OREW bezposrednio
zaangazowanej w proces rehabilitacji osob
niepetnosprawnych. Organizatorem szkolenia byto
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z
Uposledzeniem Umystowym Koto w Wolbromiu.
Szkolenie realizowane byto w ramach projektu pn.
,,Kreowanie atrakcyjnych form pracy z dziecmi
niepetnosprawnymi - szkolenia dla osob
zaangazowanych w proces ich usprawniania"
wspolfinansowanego ze srodkow PFRO1M be.da_cych w
dyspozycji Wojewodztwa Matopolskiego. Celem
projektu byto podniesienie umieje.tnosci zawodowych
osob bezposrednio pracujqcych z dziecmi i mtodzieza_
niepetnosprawna^ w placowkach dziatajgcych w sferze
edukacji specjalnej i opieki spolecznej na terenie
powiatu olkuskiego oraz miechowskiego.
- uczestnicy WTZ z Lgoty Wolbromskiej i uczestnicy

WTZ z Olkusza wraz z opiekunami na zabawie
AIMDRZEJKOWEJ

- Lekcja angielskiego w OREW dla wychowankow
Oddziafu Przysposobienia do Pracy i III Etapu

Edukacyjnego. Lekcje. przeprowadzono z inicjatywy
koordynatorow projektu je.zykowego 'English by
Night' p. Dominiki taksy i p. Beaty Wesotowskiej

- Wizyta sw. Mikofaja w OREW

- Spotkanie oplatkowe przy swia_tecznym stole
dzieci, rodzicow oraz pracownikow OREW

III. Informacja o prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wediug wpisu do
rejestru przedsi^biorcow Krajowego Rejestru Sgdowego.

PSOUU Koto w Wolbromiu nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej.

IV. Odpisy uchwaf zarzqdu organizacji:

Nr uchwaty

9/09

10/09

11/09

12/09

13/09

14/09

15/09

16/09

17/09

18/09

Data

19-02-2009

19-02-2009

19-02-2009

19-02-2009

19-02-2009

19-02-2009

19-02-2009

18-03-2009

18-03-2009

21-04-2009

Dotyczy

Wysta_pienie z wnioskiem do Zarza_du Gtownego PSOUU o przekazanie
ogolu praw do IMiepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej OREW
Wprowadzenie zmian do uchwaty Zarza_du Kola nr 4/09
z dn. 14-01-2009 Wydzielenie zespofu pracownikow do realizacji zadan z
zakresu Wczesnego Wspomagania

Zasady finansowania kosztow dzialalnosci BOP na 2009 rok

Wyznaczenie pracownikow do udzielania pierwszej pomocy w nagfych
wypadkach
Zatwierdzenie planu finansowego OREW oraz kosztow dziafalnosci BOP
na 2009 rok
Zatwierdzenie zmian do planu finansowego kosztow dziatalnosci WTZ na
2009 rok
Skreslenie z listy cztonkow kofa: Danuta Bielach, Helena Gil, Roman
Kotodziejczyk, Teresa IMowak, Ewa Gruca, Ewa Kowalska

Ustalenie dokumentacji przyje_tych zasad (polityki) rachunkowosci

Ustalenie wysokosci statego zapasu gotowki w kasie

Zwotanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Cztonkow Kota PSOUU



19/09

20/09

21/09

2 la/09

22/09

23/09

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09

31/09

32/09

33/09

34/09

35/09

36/09

37/09

38/09

39/09

40/09

41/09

42/09

43/09

44/09

45/09

46/09

47/09

48/09

21-04-2009

21-04-2009

21-04-2009

21-04-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

04-06-2009

15-06-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

31-08-2009

31-08-2009

31-08-2009

07-09-2009

07-09-2009

21-09-2009

21-09-2009

21-09-2009

21-09-2009

29-09-2009

26-10-2009

26-10-2009

26-10-2009

PrzyjQde prowadzenia IMZOZ OREW

Przyje,cie sprawozdah finansowych za okresOl-01-2009 - 17-02-2009

Wysta_pienie do Zarza_du Glownego PSOUU z wnioskiem o przekazanie
majajrku
Wprowadzenie zmian do uchwaty Zarzaxly Kola dotyczy wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej
Zatwierdzenie sprawozdari finansowych za okres 01-01-2009 - 17-02-
2009
Zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje. projektu :
,,Rozbudowa OREW"

Zatwierdzenie zmian do planu finansowego OREW

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarza_du Kola dot. wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej

Skreslenie z listy czlonkow kola PSOUU

Wprowadzenie zmian do regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen
Socjalnych kola PSOUU

Zatwierdzenie zmian do planu finansowego OREW na 2009 rok

Skreslenie z listy wychowanka OREW z racji ukoriczenia edukacji

Skreslenie z listy wychowanka OREW - Krzysztof Rotarski

Przyjecie w poczet wychow. OREW

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarzaxiu Kola dot. wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej
Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarzqdu Kola dot. wydzielenia
pracownikow do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju

Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego OREW

Sprzedaz srodka transportu - Ford Transit

Skreslenie z listy wychowanka OREW - Pawel Bierzyriski

Skreslenie z listy wychowanka OREW - Dawid Sliwka

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarza_du Kola dot. wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej

Uzupelnienie skladu Zarza_du Kola PSOUU

Ukonstytuowanie sie. nowego skladu Zarza_du Kola PSOUU

Wydzielenie zespolu pracownikow do realizacji zadari zleconych przez
PFROIM

Przeprowadzenie inwentaryzacji maja_tku Stowarzyszenia w 2009 r

Wprowadzenie zmian do wzornika podpisow PSOUU

Zatwierdzenie preliminarza kosztow dzialalnosci WTZ

Przyjqcie w poczet wychowanka OREW - Patrycja Mikulska

PrzyjQcie Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracownikow PSOUU

Zatwierdzenie zmian do planu finansowego OREW oraz BOP na 2009 rok

PrzyjQcie w poczet czlonkow Kola PSOUU - Katarzyna Gajda
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49/09

50/09

51/09

52/09

53/09

54/09

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

08-12-2009

08-12-2009

08-12-2009

Zatwierdzenie zmian do planu finansowego kosztow dziafalnosci WTZ

Wprowadzenie zmian do uchwaty Zarza_du Kola dot. wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeh opieki zdrowotnej

Przyjqcie w poczet czfonkow Kofa PSOUU - Makjorzata Mazanek

Skreslenie z listy czlonkow - Wioletta Kwiatkowska

Skreslenie z listy cztonkow - Elzbieta Kudela

Przyje.cie w poczet wychowanka OREW - Ewa Gajda

V. Informacje o wysokosci uzyskanych przychodow - patrz bilans i rachunek
wynikow

VI. Informacje o poniesionych kosztach - patrz informacja dodatkowa do
bilansu

VII. Inne informacje dotycza.ce osob zatrudnionych i wysokosci wynagrodzen
oraz finansow

1. Liczba osob zatrudnionych w organizacji z podzialem wedtug zajmowanych
stanowisk

Stan zatrudnienia na 31.12.2009r.:

1. Liczba zatrudnionych pracownikow ogolem: 101 osob (80 w OREW, 14 w WTZ, 7 w BOP)

2. Liczba pracownikow w przeliczeniu na pelne etaty: 93,86 etatu

3. Liczba osob zatrudnionych na podstawie umow cywilno-prawnych: 8 osob na urnow^ zlecenie (7 w OREW,

IwWTZ)
Osrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy w Wolbromiu zatrudnia 80 osob
w przeliczeniu na pefne etaty 77,13 etatu na stanowiskach:
- dyrektor - 1 osoba
- z-ca dyrektora OREW/nauczyciel-terapeuta -1 osoba
- nauczyciel terapeuta - 19 osob
- pedagog - 1 osoba
- fizjoterapeuta - 10 osob
- psycholog - 5 osob
-logopeda - 5 osob
- masazysta - 2 osoby
- piel^gniarka - opiekunka - 6 osob
- pomoc nauczyciela - opiekun - 16 osob
- pomoc nauczyciela - opiekun/ Kierowca 2 osoby
- intendent - 1 osoba
- nauczyciel katecheta - 1 osoba
- pracownik administracyjny - 1 osoba
- specjalista d.s. administracyjno - biurowych - 1 osoba
- kucharz rzemieslnik - 1 osoba
- z-ca kucharza rzemieslnika - 1 osoba
- pomoc kuchenna - 2 osoby
- kierowca - 1 osoba
- sprzqtaczka - 2 osoby
- pracownik gospodarczy/sprza^taczka - 1 osoba

Warsztaty Terapii Zaj^ciowej w Lgocie Wolbromskiej zatrudniaja. 14 osob w
przeliczeniu na pefne etaty 11,1O etatu na stanowiskach:

- kierownik - 1 osoba
- instruktor terapii zaj^ciowej - 7 osob



- rehabilitant / pracownik socjalny - 1 osoba
- psycholog / pracownik socjalny - 1 osoba
- piel^gniarka - 1 osoba
- kierowca - 1 osoba
- sprzajiaczka - 2 osoba

Biuro Obstugi Placowek w Wolbromiu zatrudnia 7 osob w przeliczeniu na petne etaty
5,63 etatu na stanowiskach:

- dyrektor - 1 osoba
- gfowny ksi^gowy - 1 osoba
- pracownik biurowy - 2 osoby
- specjalista ksi^gowy - 1 osoba
- pracownik d.s. kadrowo - administracyjnych - 1 osoba
- specjalista d.s. BMP - 1 osoba

2. Inne informacje finansowe

Wynagrodzenia wyptacone la_cznie w okresie
od 18-02-2010 do 31-12-2010

w tym:

1.

2.

3.

4.

5.

Wynagrodzenia z umow o prace^

Wynagrodzenia z umow zlecen/o dzielo

Premie

Inne swiadczenia (ekwiwalent za odziez i obuwie,
ryczatt samochodowy, doptata do szkolenia, ZFSS)

Skladki ZUS

3 302 267,65 z*

2 393 668,67 z!

79 088,20 zl

252 065,95 zt

107 420,32 zl

470 024,51 zt

Lokaty bankowe PSOUU (stan na 31-12-2009)

1.

2.

ING Bank Slqski o/Krakow

Bank Spoldzielczy w Wolbromiu

1 530 908,46 zt

331 584,40 zl

1 199 324,06 zt

W PSOUU Koto w Wolbromiu nie jest zatrudniony zaden cztonek ZK z tytutu petnionej funkcji w
ZK. Nie wyptacane sa_ tez zadne premie czy nagrody. Koszty delegacji zwia_zane z petniona^ funkcjq
pokrywane sa_ ze sktadek cztonkowskich.

Pozyczki, obligacje, akcje - nie dotyczy.

Nabyte nieruchomosci, nabyte srodki trwate, urzqdzenia techniczne - patrz informacja dodatkowa
do bilansu

VIII. Dane o dziatalnosci zleconej organizacji przez podmioty panstwowe i
samorzqdowe
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1. „ Prowadzenie rehabilitacji dzieci i mtodziezy oraz osob doroslych z niepelnosprawnoscia^
intelektualna. oraz sprz^zona, niepelnosprawnoscia. w roznych typach placowek " - DREW Wolbrom
kwota przyznana dotacji - 137 OOOzJ z PFRON za posrednictwem ZG PSOUU.
2. „ Realizacja dowozu wychowankow DREW do placowki" - kwota przyznana dotacji - 48 000 zl z
UMiG Wolbrom.

3. "Terapeutyczne formy usprawniania dzieci niepelnosprawnych - wyjazdowe szkolenie dla osob
zaangazowanych w proces ich usprawniania" - GREW Wolbrom. Kwota przyznana dotacji -
15 700zt. Srodki PFRON bedace w dyspozycji Wojewodztwa Malopolskiego.

4. ,,Jazda konna jako forma rekreacji dla osob niepelnosprawnych" - OREW Wolbrom. Kwota
przyznana dotacji - 4 540 zl. Srodki PFRON beda_ce w dyspozycji Powiatu Olkuskiego.

5. ,,Kreowanie atrakcyjnych form pracy z dziecmi niepelnosprawnymi - szkolenia dla osob
zaangazowanych w proces ich usprawniania" - OREW Wolbrom. Kwota przyznana dotacji -
12 240 zt. Srodki PFRON bedace w dyspozycji Wojewodztwa Mafopolskiego.

Wszystkie te dotacje zostafy w cafosci zrealizowane i rozliczone.

IX. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytufu cia.za.cych zobowia_zari
podatkowych, a takze informacj^ w sprawie skfadanych deklaracji
podatkowych.

PSOUU Koto w Wolbromiu nie posiada cia_za_cych zobowia_zari podatkowych.
PSOUU Kolo w Wolbromiu sktada roczna^ deklaracjQ podatkowa_ na druku CIT-8 i PIT 4R.

W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osob z Uposledzeniem
Umysfowym Koto w Wolbromiu przeprowadzone zostafy nastQpuja.ce kontrole:

- OREW - 25-02-2009 r. - Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - wynik
pozytywny.
- OREW- od 17-03-2009 r. do 19-03-2009 r. - IMFZ Matopolski Oddziat Wojewodzki w Krakowie -
wynik pozytywny.
- OREW - 27-11-2009 r. - Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - wynik
pozytywny.
- OREW - 18-12-2009r. - Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - wynik
pozytywny.
- WTZ - 06-10-2009 - Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - wynik pozytywny.
- WTZ - 20-10-2009 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu - wynik pozytywny.

Sprawozdanie merytoryczne sporza_dzone zgodnie z wymogami Rozporzajdzenia Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dziaialnosci fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

...v^/V ZARZADU
OLA
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