Sprawozdanie Merytoryczne
Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim za 2007r.
I. Dane na temat organizacji
1.Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim
49 – 340 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52
- działalność zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym od 06.11.1998 r
- zarejestrowane Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym
dnia 13.09.2001 r. pod numerem 0000031294.
- Regon - 531592156, NIP – 747-16-19-493
Skład Zarządu
1.Prezes -Robert Laszuk zam. Lewin Brzeski ul. Dąbrowskiego 12
2.Wiceprezes - Stefania Iwanicka zam. Lewin Brzeski ul. Westerplatte 1
3.Członek Zarządu- Sobczyk Danutę zam. Lewin Brzeski ul. Pocztowa 2
4.Skarbnik Zarządu- Teresa Błaszko zam. Lewin Brzeski ul. Kościuszki 50
- Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.
- Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
- Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wg. Ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach.
- Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
- Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg.zasad określonych w odrębnych przepisach
- Fundusze Stowarzyszenia służą do prowadzenia działalności statutowej
- Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
- Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie.
- Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
- Zabrania się przekazywania jego majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
- Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich,
- Zabrania sie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Celem Stowarzyszenia jest udzielenie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i
osobom niepełnosprawnym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- wyszukiwanie rodzin mających osoby niepełnosprawne, proponowanie współpracy oraz
pomocy w rehabilitacji,
- organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń z
zakresu rehabilitacji i nauki,
- prowadzenie dla rodziców systematycznych spotkań konsultacyjnych,
- organizowanie spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu publicznym, społecznym, zawodowym,
kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
- przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie poprzez m.in.
ukazywanie osób niepełnosprawnych jako ludzi stanowiących część społeczeństwa, którym
bariery zarówno technologiczne jak i psychofizyczne nie pozwalają na integrację lub ją
utrudniają,
- pomoc w załatwianiu formalności związanych:
 z wyjazdami osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
 kontaktami z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 współdziałanie z władzami Gminy, Powiatu i Województwa w zakresie likwidacji
barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,
 współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z
celami Stowarzyszenia,
 gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych
pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych na działalność statutową,
 popularyzowanie idei Stowarzyszenia.
 organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym z udziałem wolontariatu,
 ochrony i promocji zdrowia.
- Realizując cele Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.
- Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia zajęć specjalistycznych
wymagających odpowiednich kwalifikacji.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Stowarzyszenie działa na rzecz swoich członków oraz innych osób niepełnosprawnych nie
pobierając żadnej odpłatności za prowadzoną rehabilitację. Od 1998 roku prowadzimy zajęcia
integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych z naszego terenu. Na zajęcia, które odbywały sie
najpierw (tj. do 2001 roku) trzy razy w tygodniu od 2001 do dzisiaj dwa razy w tygodniu po
trzy godziny, dowozimy dzieci swoim samochodem.
Od 17 stycznia 2000 roku prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, do grudnia 2004 roku
dla 20 uczestników, od 2005 roku rozszerzyliśmy Warsztat na 25 uczestników.
W ramach zadania celowego “Partner” przy udziale Starostwa Powiatowego Brzeg oraz
Gminy Lewin Brzeski prowadzimy rehabilitacje ruchową i logopedyczną dla dzieci i
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Z rehabilitacji korzystało w 2007 roku 40 osób.
Od miesiąca stycznia 2007 roku kontynuujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla
dzieci przedszkolnych i szkolnych. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do

piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.Zajęcia te odbywają się w lokalu Świetlicy
Terapeutycznej Urzędu Miasta i Gminy Lewin Brzeski. Również w lokalu Świetlicy
prowadzimy zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które odbywają
się dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Na zajęcia te dowozimy uczestników swoim
transportem z terenu Gminy (Przecza, Golczowice, Sarny Małe, Kantorowice).
W roku 2007 prowadziliśmy rehabilitacje dzieci i młodzieży poprzez hipoterapie. Dzieci i
młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach hipoterapii. Dawało to im dużo
zadowolenia i relaksu. Na te zajęcia dowoziliśmy dzieci i młodzież do Brzegu, naszym
środkiem transportu.
Staramy sie pomagać rodzicom dzieci niepełnosprawnych, poprzez dowóz własnym
samochodem do przychodni specjalistycznych czy do szpitala w nagłej potrzebie. Za pomoc z
naszej strony nie pobieramy odpłatności.
Organizujemy różnego rodzaju imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W roku
2007 organizowaliśmy wspólnie z Świetlicą Terapeutyczną zabawę integracyjną z okazji
Dnia Dziecka, Mikołajki. Także w roku 2007 nasze Stowarzyszenia wspólnie z Szkołą
Podstawową w Lewinie Brzeskim zorganizowało festyn pod nazwa „Tu jest nasze miejsce tu
jest nasz dom”. Dzieci i młodzież niepełnosprawna , wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Lewina
Brzeskiego bawiło się na festynie zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej w
Lewinie Brzeskim. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w zorganizowanej wycieczce do
Lichenia i Gniezna, która odbyła się w miesiącu sierpniu.
W miesiącu listopadzie staraniem Zarządu otrzymaliśmy lokal od Miasta, w którym
przeprowadziliśmy remont. W lokalu tym mamy 3 gabinety. Będzie się tam odbywać
rehabilitacja ruchowa, logopedyczna i psychologiczna.

III. Zestawienie Uchwał Zarządu Stowarzyszenia za rok 2007
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W sprawie zatwierdzenia przeniesienia kosztów
Przedłużenie umowy M.Petrus
Prowadzenia rehabilitacji zadania „Partner” Ośrodek
Rehabilitacji w Brzegu
Dni wolne od pracy w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ Lewandowski, Turcza
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ Grocholska W.
Przyjęcie do WTZ Cierpisz D., Stefaniuk Ł.
Podwyższenie wynagrodzenia pracownikom
Przyjęcie do WTZ Węgrzyn i Leśkiewicz
Przyjęcie bilansu za 2006 rok
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ Gutowska Justyna
Wykreślenie członków
Wyrażenie zgody na przyjęcie do pracy M.Niezgoda
Zakup maszyn i urządzeń w realizowanym programie profil
aktyki
Przyznanie premii pracownikomWTZ
Wyrażenie zgody na przyjęcie do pracy Noworolska Marzena
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ M.Węgrzyn
Przyjęcie do WTZ na okres próbny T.Bałazy
Zatwierdzenie planu wydatków finansowych na 2007 r
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Ustalenie dni wolnych od pracy2 i 4 maja 2007
Przyjęcia do pracy zad.cel. Partner S.Iwanicka
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ W. Protasiewicz
Przyjęcie do WTZ na okres próbny W.Weisberg
Ustalenie 08.06.2007 dniem wolnym od pracy
Zatrudnienie na czas określony M.Dębińskiej
Ustalenie indywidualnego czasu pracy dla logopedy
W sprawie przeprowadzenia szkoleń BHP
Rozwiązanie umowy o prace z M.Dębińską
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ Wojdyła,
Siudyło,Kasiuba,Marcinkowski,Cierpisz
Rozwiązanie umowy o prace z Ida Janowska
Zatrudnienie na czas wykonywania zadania M.Zych
Rozwiązanie umowy o prace Anna Parnicka
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ T.Bałazy
Wyrażenie zgody na dowóz dziecka K.Kołodyński
Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego
Zatwierdzenie regulaminu pracy
Przyznanie premii uznaniowej pracownikom WTZ
Rozwiązanie umowy o prace K.Łopuch
Zatrudnienie na czas wykonywania zadania K.Pawińska
Zatrudnienie na czas wykonywania zadania M.Olbert
Przyjęcie członka Stowarzyszenia G.Zięba
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ Wach, Wojnarowski,Kopij
Ustalenie dnia wolnego dla WTZ
Wyrażenie zgody na wynajem samochodu
Zatrudnienie na czas określony p.Ż.Rakszewską
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ T.Bałazy
Przyjęcie członka Stowarzyszenia E.Dzedzej
W sprawie wybrania oferty na remont lokalu
Przyznanie premii pracownikom WTZ
Rozwiązanie umowy o prace z T.Oliwa
Zatrudnienie na czas określony p.M. Petrus
Wykonanie remontu lokalu SPiON na kwotę 4.900,00 zl
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ, Alberski, Bukowski,
Chwastek, Gbur, Weisberg
Przyznanie premii pracownikom WTZ

IV. Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość
Przychody Stowarzyszenia ogółem
1.Składki członkowskie 2.Dotacje :
- na działalność WTZ
- wycieczki
- Zadanie celowe “Partner”
- Gmina Lewin Brzeski zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

532.916,32 zł
1.229,00 zł
- 378.000,00 zł
8.230,40 zł
93.190,09 zł
- 12.305,89 zł

- imprezy integracyjne – Festyn
3.810,00 zł
- Starostwo Powiatowe rehabilitacja i zajęcia integracyjne
7.000,00 zł
- PCPR zabawa mikołajkowa
2.000,00 zł
- składki na wycieczki
2.064,00 zł
-------------------------------------------------------Razem
507.829,38

3. Pozostałe przychody określone Statutem
- darowizny
- 1% podatku

- 15.894,00 zł
- 7.882,26 zł
-----------------------------------------------Razem
23.776,26 zł

4.Przychody z działalności statutowej odpłatnej:
-koszty wynajmu Busa

- 1.310,68 zł

V. Informacje o kosztach
1. realizacja celów statutowych -realizacja Zadania celowego PARTNER –
-koszty działalności WTZ
- wydatki bieżące WTZ( w tym amortyzacja 23.528,42) - wycieczki WTZ
- zakup Lampy Bioptron i Duoter
-zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
-impreza integracyjna –Festyn
-wycieczki SPiON
-zabawy Mikołajkowe
2.realizacja działalności statutowej odpłatnej3.administrację/czynsz, opłaty telef.,inne/ -

VI. Stan zatrudnienia
1. Kierownik WTZ - 1
2. Instruktor terapii zajęciowej - 5
3. Wychowawca - 1
4. Pielęgniarka - 1
5. Kierowca-pracownik gospodarczy - 1
6. Psycholog - 1
7. Specjalista d/s Rehabilitacji - 3
8. Logopeda - 2
9. Księgowa - 1
10. Sprzątaczka - 1

VII. Wynagrodzenia łącznie -

321.707,49 zł
1. wynagrodzenia
224.426,83 zł
2. nagrody i premie
35.071,00 zł
3. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy - 53.962,51 zł
4 . Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.247,15 zł

499.689,43 zł
106.885,51 zł
416.036,61 zł
401.528,42 zł
8.596,36 zł
5.043,81 zł
13.567,76 zł
7.041,58 zł
5.177,45 zł
3.403,93 zł
1.312,14 zł
1.873,52 zł

VIII. Wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów
- członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzeń,
nagród, premii ani innych świadczeń.

IX. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń
- wydatkowano - 830,00 zł

X. Pożyczki
- nie udzielano przez Stowarzyszenie pożyczek pieniężnych

XI. Stan środków pieniężnych na kontach bankowych wg inwentaryzacji
- Środki pieniężne lokowane są na kontach w Bank Spółdzielczy Łosiów
1/ nr konta 61 8870 0005 1003 0100 2525 0201 25.176,07 zł
2/ nr konta 34 8870 0005 1003 0100 2525 0202 0
3/ nr konta 07 8870 0005 1003 0100 2525 0203 31,69 zł
4/ nr konta 77 8870 0005 1003 0100 2525 0204 9.197,09 zł
5/ nr konta 50 8870 0005 1003 0100 2525 0205 0
6/ nr konta 69 8870 0005 2003 0100 2525 0206 0
7/ gotówka w kasie
443,68 zl

XII. Wartość obligacji i akcji
- Stowarzyszenie nie nabywało żadnych obligacji i akcji w spółkach
prawa handlowego.

XIII. Nabyte nieruchomości
- nie nabyto żadnych nieruchomości

XIV. Zakupione środki trwałe
- nie zakupiono środków trwałych w 2007 roku
XV. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia
- rzeczowe aktywa trwałe
- 68.112,89 zł
- aktywa obrotowe/środki pieniężne/ - 34.848,53 zł

XVI. Zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe
- zleconym zadaniem, a realizowanym w roku 2007 jest zadanie celowe “Partner” które jest
finansowane w 80% z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a 20 % to fundusze pozyskane przez Stowarzyszenie z Starostwa
Powiatowego Brzeg, Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz funduszy własnych.
Realizacja zadania to :
- rehabilitacja ruchowa dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
- rehabilitacja logopedyczna dzieci i młodzieży
- hipoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym .

XVII. Informacje o rozliczeniach zobowiązań finansowych
- PIT-11 rozliczenie roczne pracownicze za 2007 rok– 29 sztuk
- CIT- 8 zeznanie roczne od I – XII 2006 r - 1 szt
- PIT- 4R rozliczenie roczne płatnika podatku za 2007 rok - 1 szt

XVIII. Informacja o kontroli
W dniu 05.06.2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przeprowadził kontrolę umowy
stażowej nr UmSt 07/0176 z dnia 10.04.2007 . Nie stwierdzono nieprawidłowości.
30 sierpnia 2007 roku przeprowadzono kontrole prawidłowości wykorzystania środków
PFRON przekazanych w ramach programu celowego pn.”Partner 2006 ”- zgodnie z umową
nr 6PBA/000013/08/D z dnia 24 maja 2007 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w
prowadzeniu dokumentacji i wydatkowaniu środków finansowych.
W dniu 05.09.2007 przeprowadzono kontrolę Warsztatu Terapii Zajęciowej przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zarząd
1. Robert Laszuk – Prezes
2. Stefania Iwanicka – Wice Prezes
3. Teresa Błaszko – Skarbnik
4. Danuta Sobczyk - Członek Zarządu

