
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2009

Sprawozdanie merytoryczne  z działalności Koła obejmuje okres od 1 stycznia 2009r. 

do 31 grudnia 2009 r.

Pracami  Koła  kierował  Zarząd  Koła  wybrany  na  zebraniu  wyborczym  członków  Koła 

3 września 2007r. w składzie :

1. Przewodnicząca Zarządu Koła - Łucja Kleinschmidt 

2. Wice Przewodnicząca Zarządu Koła - Małgorzata Całka-Bałabuch 

3. Sekretarz - Zbigniew Muszalski 

4. Skarbnik - Aleksandra Podbielska 

Komisja Rewizyjna działała w składzie:

Przewodnicząca – Irena Borska

Członkowie – Hanna Labuda i Zofia Fordon.

Skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej nie zmienił się w ciągu roku.

PSOUU w swoim działaniu kieruje się misją sformułowaną jako : 

„Dbanie  o  godność  ludzką,  miejsce  w  rodzinie  i  szczęście  osób  z  niepełnosprawnością 

intelektualną.

Wspieranie  rodzin,  aby  mogły  sprostać  sytuacjom,  które  pociąga  fakt  urodzenia  dziecka 

z upośledzeniem umysłowym i by starały się przekształcić własny ból w gotowość niesienia 

pomocy innym”.

Cele Stowarzyszenia określone w Statucie PSOUU realizowane są przez:

1. Udzielanie wsparcia i tworzenie warunków włączenia dzieci, młodzieży i dorosłych w tok 

normalnego życia.

2. Prowadzenie placówek w formie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie rehabilitacji, 

terapii, edukacji, rewalidacji, z zapewnioną niezbędną opieką.

3. Działalność  rehabilitacyjno-rekreacyjna,  imprezy,  koncerty,  wystawy,  wycieczki, 

warsztaty.

Osobną formą realizacji celów statutowych są:

1) działania adresowane do władz, społeczności lokalnej oraz mediów,

2) włączanie w kontakty oficjalne samych osób niepełnosprawnych,

3) otwarte imprezy uliczne z udziałem władz samorządowych – Dzień Godności Osoby 

Niepełnosprawnej Intelektualnie,



4) prezentacja  mocnych  stron  osób  niepełnosprawnych  w  czasie  wystaw,  koncertów, 

warsztatów.

Statutowa działalność organizacyjna

1) W okresie  sprawozdawczym odbyło  się  9  protokółowanych  posiedzeń Zarządu Koła. 

W każdym posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej i w zależności od 

tematyki omawianych spraw, w posiedzeniach udział brała główna księgowa. W jednym 

posiedzeniu Zarządu Koła uczestniczyli kierownicy placówek.

2) W roku sprawozdawczym przyjęto 60 uchwał i 31 decyzji. Dotyczyły one:

 zawierania umów o pracę,

 spraw związanych z funkcjonowaniem placówek,

przyjęcia lub skreślenia uczestników placówek,

awansu zawodowego nauczycieli,

zawierania umów dotyczących funkcjonowania placówek,

realizacji programów.

Przewodnicząca  Zarządu  Koła  uczestniczyła  w  2  obowiązkowych  zjazdach  elektorów 

w Warszawie w m-cu marcu i wrześniu 2009r.

3) W miesiącu lutym 2009r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ 

w  Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  uzyskanie 

osobowości prawnej.

W dniu 10 marca 2009r. Koło PSOUU w Pruszczu Gd. uzyskało osobowość prawną 

i zostało wpisane do KRS pod nr. 0000325123.

4) W  miesiącu  listopadzie  2009r.  wszystkie  placówki  zostały  przeniesione  do  nowej 

siedziby  –  do  budynku  „Wozowni”  przy  ul.  Grunwaldzkiej  71c.  Bardzo  dobra 

współpraca  z  władzami  samorządowymi  miasta  zaowocowała  przekazaniem  nam 

w  użyczenie  pięknego  budynku  zaprojektowanego  i  zbudowanego  dla  naszych 

podopiecznych  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie  i  wyposażonego  w  urządzenia 

i sprzęt do terapii i rehabilitacji.

Uroczyste otwarcie odbyło się 18 listopada 2009r. w obecności władz samorządowych 

miasta, powiatu i województwa oraz wielu zaproszonych gości.

W związku z planowanym wejściem do nowej siedziby – Zarząd musiał już w miesiącu 

wrześniu  2009r.  wypowiedzieć  szereg  umów  zawartych  wcześniej  a  dotyczących 

mediów (energia, gaz, telefony, wynajmowanie pomieszczeń itp.).

5) W roku sprawozdawczym Zarząd zawarł 18 umów. Dotyczyły one:

a) prowadzenia placówek ŚDS i WTZ w 2009r. (ze Starostwem Powiatowym i Urzędem 

Miasta),



b)  odbywanie stażu, organizowanie prac interwencyjnych – z Powiatowym Urzędem 

Pracy,

c)  Świadczenia usług telekomunikacyjnych (z Netią S.A. i Polską Telefonią Cyfrową 

ERA),

d)Na  dostawę  ciepła  (  z  firmą  PEC),  wywóz  odpadów  komunalnych  (firma 

ALTVATER).

Umowy zawarte  w listopadzie/grudniu 2009r. dotyczy już funkcjonowania placówek 

w nowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71c.

6) W m-cu  listopadzie  Zarząd  zawarł  umowę  z  Europejskim Funduszem Leasingowym 

z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem leasingu był autobus MERCEDES SPRINTER 

413CDI / rok produkcji 2003 – 20 osobowy.

Ze względu na nie wystarczającą  już bazę samochodową i  związane z  tym trudności 

w  przewozach  uczestników  placówek  na  zajęcia  poza  ośrodkami,  konieczne  było 

pozyskanie dodatkowego środka transportu.

7) W okresie sprawozdawczym realizowane były 3 programy na łączną kwotę 97.556 zł 

(„Rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży”  –  z  PFRON,  program „alkoholowy”  –  z  Urzędu 

Miasta, „Zdobywcy codzienności” z WBK – Bank Zachodni).

8) W ciągu całego roku organizowane były wycieczki (do stadniny koni, nad morze,  do 

różnych miejscowości  w województwie)  imprezy turystyczne  i  kulturalne,  kiermasze, 

zabawy – we wszystkich prowadzonych placówkach.

Młodzież z OREW brała udział już po raz drugi, w dwudniowej spartakiadzie sportowej 

w Lidzbarku Welskim.

9) Dużą wagę Zarząd przywiązuje do podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych 

w Stowarzyszeniu – udzielając urlopów szkoleniowych, dofinansowując czy finansując 

szkolenia,  kursy,  czy studia  podyplomowe.  Koszt  tych  działań  w roku 2009 wyniósł 

20.760 zł tj. o przeszło 5.000 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Między  innymi  pracownicy  OREW  brali  udział  w:  Kursie  Integracji  Sensorycznej 

I  stopnia  (7 osób),  wyjazdy do: Anglii,  Austrii,  Niemiec,  Szwajcarii  –  organizowane 

przez Unię Europejskich Federalistów (udział 5 osób). Te ostatnie wyjazdy tematycznie 

związane  były  z  funkcjonowaniem  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie  w  tych 

krajach, realizowaniem ich potrzeb edukacyjnych i opieką nad nimi.

10) Na dzień 31 grudnia 2009r. w Stowarzyszeniu było zatrudnionych 

na umowę o pracę 61 osób

na umowę zlecenie 1 osoba



Stan uczestników na dzień 31 grudnia 2009r. w poszczególnych placówkach wynosił:

w OREW – 56 uczniów

w WTZ – 20 osób

w ŚDS – 20 osób

Oceniając stopień realizacji programu pracy Koła na rok 2009 Zarząd uważa, że został on 

zrealizowany.

1. Została  zabezpieczona  finansowa  działalność  poszczególnych  placówek.  Nie  było 

żadnych trudności w pokrywaniu kosztów tej działalności.

2. Wcześniej  niż  zakładaliśmy  zostały  przeniesione  do  nowego  budynku 

przy ul. Grunwaldzkiej 17c wszystkie prowadzone przez Koło placówki.

W  związku  z  tym  znacznie  wzrósł  komfort  pracy  pracowników  i  uczestników 

placówek. Nowe większe, pomieszczenia, zainstalowanie windy, nowe wyposażenie 

sal  zajęciowych,  a  zwłaszcza  uruchomienie  sali  „hydro”  pozwoliło  wzbogacić, 

urozmaicić i wprowadzić szereg nowych działań, których nie można było realizować 

w starych pomieszczeniach.

3. Wycofaliśmy  wniosek  złożony  do  PFRON  na  dofinansowanie  zakupu  autobusu  i 

zawarliśmy  umowę  leasingu  z  Europejskim  Funduszem  Leasingowym,  której 

przedmiotem  jest  autobus  „Mercedes”  20  osobowy  jako  bardziej  korzystną  dla 

Stowarzyszenia.

4. Odstąpiliśmy  od  sprawy ewentualnego  utworzenia  ZAZu  w budynku  „Wozowni”. 

Przyjęliśmy  plan  realizowania  „Wczesnego  Wspomagania  Rozwoju”  od  m-ca 

września 2010r. jako działania bardziej potrzebnego na naszym terenie.

Stan organizacyjny

Na dzień 31 grudnia 2009r. Koło w Pruszczu Gd. liczyło 63 członków. 

W  ciągu  roku  przyjęto  3  nowych  członków.  Skreślono  z  listy  9  członków  –  z  powodu 

rezygnacji samych członków, bądź skreślenia z listy z powodu całkowitego od kilku lat braku 

kontaktu z Kołem, nie płacenie  składek.  Mimo wielokrotnych prób nawiązania  kontaktu i 

wyjaśnienia sprawy, sytuacja nie zmieniła się. W związku z tym Zarząd zmuszony został do 

podjęcia Uchwały wykluczającej te osoby z listy członków Koła.

Uważamy, że Koło nasze działa aktywnie. Utrzymujemy aktywne kontakty z innymi 

Kołami  naszego  Stowarzyszenia,  jak  i  innymi  organizacjami  prowadzącymi  podobną  do 

naszej działalność.


