
Sprawozdanie 
Z działalności  Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób  

Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”   

za okres od dnia 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku 
 

I. Informacje ogólne. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 

powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 1998. W skład komitetu 

założycielskiego stowarzyszenia weszły również osoby, które nie potrafiły przejść obojętnie 

obok spraw i problemów osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci. 

 Zostało zarejestrowane w dniu 06.11.1998r.  w Rejestrze Stowarzyszeń REJ. ST. 49/98 Sąd 

Okręgowy Opole Wydział I Cywilny  

Stowarzyszenie od 31marca 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego 

nr. KRS – 0000031294 

Siedziba Stowarzyszenia to; budynek w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.  

NIP: 747-16-19-493, REGON 531592156,  www.spion.pl , e-mail: spion@spion.pl 

Jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego, która utrzymuje się ze składek , darowizn i 

dotacji . Także  pozyskujemy środki finansowe poprzez składanie wniosków na realizacje 

projektów  w drodze konkursu ogłaszane przez  jednostki samorządu terytorialnego, agendy 

rządowe,  różne instytucje i fundacje.   

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej oraz innych form 

rehabilitacji i terapii, a także pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w sprawach 

dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych i bytowych oraz adaptacji w 

społeczeństwie. 

Działalnością Stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie: 

Robert Laszuk      – prezes  

Stefania Iwanicka – wiceprezes 

Irena   Urban        - skarbnik 

Praca Zarządu Stowarzyszenia polega na społecznym wykonywaniu swoich obowiązków i z tego 

tytułu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.  

 

II. Finanse Stowarzyszenia 

 Przychody Stowarzyszenia wynoszą:                                - 133.427,84                                                                                                     

            

1. Składki członkowskie                               -    2.150,00   

2. Darowizny                                 -  28.148,50 

    - osoby fizyczne         - 16.538,50 

    - osoby prawne           -   7.610,00 

    - darowizny rzeczowe -  4.000,00 

3. 1% podatku                                -  93.235,40 

     -  (wskazania imienne 75.433,90 zł)       

4.  Refundacje kosztów opiekuna stażu                                    -   1.683,01 

5. Odsetki od lokat terminowych                             -    1.698,14 

6 .Odszkodowanie                          -                                     -       761,79 

7. Działalność odpłatna                                                            -       531,00 

8. Składki na wycieczkę                                                           -    3.720,00 

9. Przychody ze sprzedaży prac WTZ                                      -    1.500,00 

 

10.   Dotacje z budżetu państwa                                                        -    754.191,04 

          PFRON                                                                           -    229.222,24       

          Województwo Opolskie(ROPS) Turniej Piłki Nożnej    -      10.000,00 

http://www.spion.pl/


          Starostwo Powiatowe (PCPR)                                          -        3.780,00 

          WTZ (PFRON)                                                                 -    472.400,00 

          Dotacja zakup śr. trwałego ( samochód )                          -       1.333,25 

          Środki Unijne E.F.R.R.                                                     -     37.455,55 

 

 11.  Dotacje z środków Samorządowych                                      -       73.489,33  

           Starostwo Powiatowe (WTZ)                                      -     52.489,33                

           Samorząd Mieszkańców                                              -       2.000,00 

           Gmina Lewin Brzeski                                                  -     19.000,00 

           - Rozwój Szansą na niezależność  - 5.000,00 

          - Turystyka Aktywna                     -  8.000,00 

          - Zwiększenie dostępności             -  6.000,00            

                                                 ------------------------------------------------------- 

                                                               Razem                                       961.108,21                                                                                                                         

 

                                                                         

Koszty Stowarzyszenia wynoszą:     

 

1.Koszty WTZ:      -   529.658,55     

  - dopłata SPION ( w tym amortyzacja z 1% podatku )  –   4.769,22 

  - Koszty PFRON  - 472.400,00                    

  - Koszty Starostwa -   52.489,33      

 

2. Koszty projektów                                                               -   334.623,18 

 

- Zadanie celowe PFRON                                                   -      258.467,50                                     

            - środki PFRON –  234.186,56 

 - środki SPION  –     19.280,94 

            - środki Gminy   -        5.000,00 

– Turystyka Aktywna –                                                                      -  10.100,00 

            - koszty SP i ON – 100,00   

            - Fundacja Gminy -  8.000,00  

            - koszty Samorządu Mieszkańców – 2.000,00        

-   Turniej Piłki Nożnej                                                                   -      14.592,75 

             - Fundacja Górażdże Aktywni w Regionie   -  3.000,00 

             - koszty Województwo Opolskie                 - 10.000,00             

              - koszty SPION                                           -   1.592,75    

-  Projekty partnerskie                                                                    -      38.099,70 

             -  „Monitorujemy Urzędy” – 36.407,99 

             -  „Nowe Wyzwanie – Nowe Szanse” – 1.691,71 

-   Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych                  -        6.207,54     

             - Gmina Lewin Brzeski 6.000,00    

             - SPION                                   207,54 

-  Wycieczka „Opolska Noc Kabaretowa”                                   -        6.355,69 

            -  PCPR Brzeg                    5.940,00 

            -  SPION                               415,69   

-   Wycieczka Opole „Jedziemy na Wakacje”                             -           900,00 

       -                

3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne)     -     42.242,80   

4. Pozostałe koszty administracyjne                                     -        9.216,46  

5. Koszty działalności odpłatnej                                            -         531,00 

6. Koszty Fundusz Wycieczkowy                                          -         731,67 

          __________________        

    Razem koszty            917.103,66    



 

Przychody     -     961.108,41                                                                                                                       

Koszty      -     917.103,66 

 

 

Wynik finansowy za rok 2019 ogółem  wynosi -      44.004,75 

- działalność odpłatna  0,00 

- działalność nieodpłatna – 43.236,42 

 

Fundusz Wycieczkowy za 2019 rok 

Stan na początek roku  -   3.790,54 

Przychody                    -   1.500,00 

Wykorzystanie             -      731,67         

----------------------------------------------------- 

Stan na koniec                4.558,87 zł 

 

 

Stan gotówki: 

 

III.  1 % podatku 

 

Wpływy z 1% podatku należnego od osób fizycznych ogółem: 93.235,40 zł, w tym 75.433,90 zł  
ze wskazaniem celu szczegółowego, na indywidualne  konta osób niepełnosprawnych. 
Pozostała kwota 17.801,50 zł  zebrana została na działalność statutową Stowarzyszenia.  
Zwrócono wydatki na cele rehabilitacyjne, pochodzące ze zbiórki 1% z indywidualnych kont  
w kwocie 42.168,80  zł.  
Wydatkowaliśmy dodatkowo na zakup samochodu kwotę  35.000,00 zł + 74,00zł prowizja 
bankowa. 
 

IV. Działalność Stowarzyszenia 

 

 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zatrudniało 17  pracowników i realizowało 

następujące zadania:  

 
1. Zadanie – Działalność WTZ.  Stowarzyszenie od stycznia 2000r. do nadal prowadzi Warsztat 
Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników. Koszt działalności WTZ w 2019r  wyniósł - 497.979,65 zł 
w tym: 472.400,00  zł - fundusze PFRON, 52.489,33 zł - Starostwo Powiatowe Brzeg, 4.769,22  zł 
- to fundusze Stowarzyszenia. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 
 i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W pracy 
terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników  
i osiągnięcie poprzez terapię zajęciową jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej  
i samodzielności. Miejsce realizacji: WTZ SPiON „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52 
 
2. Zadanie – „Rozwój szansa na niezależność”.  
Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PFRON”, obecnie pod nazwą „Rozwój szansą na 
niezależność” - Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych . Umowa na wyżej wymienione 
zadanie finansowana jest w 95% przez PFRON i corocznie negocjowana. Projekt ten 
współfinansowany przez PFRON skierowany jest do wszystkich osób z niepełnosprawnościami. 
To znaczy, że prowadzona jest rehabilitacja od „maluszka do staruszka”. 
W  2019r.  z programu tego skorzystało łącznie 52  osób  w tym 29 dzieci  niepełnosprawnych 
 na ogólną kwotę 258467,50 zł  w tym 234.186,56 zł - środki PFRON,  19.280,94 zł - środki 
własne Stowarzyszenia oraz 5000,00zł są to środki gminy Lewin Brzeski. Do realizacji tego 



zadania zatrudniamy rehabilitantów, pedagoga, logopedę oraz psychologa. Miejsce realizacji: 
Ośrodek Rehabilitacyjny Stowarzyszenia Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52.  
 
 
3. Zadanie -. Turniej piłki nożnej „Nasz Mundial”  pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego. Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawowali TVP3 Opole, Radio Park, Radio Opole, NTO oraz Radio Doxa. 
Koszt zadania ogółem  –   14592,75 w tym: środki Samorządu Województwa Opolskiego   
z funduszy PFRON –  10.000,00zł,  Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie”  - 3.000,00 zł, oraz 
środki własne Stowarzyszenia w kwocie- 1.592,75 zł. Wsparcie rzeczowe oraz finansowe udzielili 
nam również osoby prywatne. W turnieju tym udział wzięło ogółem 250 uczestników  w tym 
150 osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego. Relacje z tego turnieju prezentowane 
były przez wszystkie w/w podmioty medialne. Głównym celem turnieju było propagowanie 
aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz pokazanie, że każdy bez względu 
 na ograniczenia wiekowe, niepełnosprawność czy umiejętności może grać w piłkę nożną 
 i czerpać z tego ogromną przyjemność. Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach 
otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzymał medal oraz 
nagrodę rzeczową. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. 
Termin realizacji zadania 27 września 2019r. Miejsce realizacji : Stadion klubu sportowego 
„Olimpia” Lewin Brzeski. 
 
4.  Zadanie – Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej  
i społecznej w terminie od 04.11.2019  do  15.12.2019 r. koszt zadania to 6.207,54 zł w tym: 
6.000,00 zł Gmina Lewin Brzeski,  207,54 zł środki własne Stowarzyszenia. Zadanie skierowane 
było do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu 
brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do współpracy. 
Cele zwarte w tytule zadania realizowane było  poprzez stosowanie różnorodnych technik 
terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym 
zmierzające do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego 
poziomu ich funkcjonowania, podniesienia jakości życia i uczestnictwa w integracji społecznej. 
 Miejsce realizacji: WTZ SPiON „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52. 
 
5. Zadanie – Wycieczka integracyjna „Opolska Noc Kabaretowa” dla 54 osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Koszt zadania ogółem 6.355,69 zł. w tym – 3780,00 zł. 
PCPR Brzeg oraz środki własne Stowarzyszenia w kwocie  2520,00zł. Termin realizacji  
29 czerwca 2019 r. Miejsce realizacji: Amfiteatr Opole  
 
6. Zadanie  - „Jedziemy na wakacje - od morza do Żoliborza”  -  środki własne 
 SPION -900,00 zł zapłata za autokar. Termin 30 czerwca 2019 r miejsce realizacji: 
Amfiteatr Opole. 
7. Zadanie – „Mikołajki”. Paczki dla 45 naszych najmłodszych podopiecznych po raz kolejny 
ufundował pan Jarosław Potoczny. 
Termin realizacji zadania 6 grudzień 2019 r. Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia, 
 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52. 
 
8. Zadanie –– „ Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych”, 

którego Partnerem wiodącym jest  Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM . Projekt realizowaliśmy 
wspólnie  przez okres od 2016 do 2018r z  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Koszt ogółem  umowy  partnerskiej w roku 2018 wynosił 36407,99 zł. 
„Nowe Wyzwania i Nowe Szanse „ – opieka nad stażystami – 1691,71 zł 



 
V. Inne zdarzenia  

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie  było kontrolowane przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Brzegu. Protokół nie zawierał żadnych wskazań do zmian. 
 

VI. Plany na przyszłość 
 

W 2020r. nasza organizacja będzie kontynuowała prowadzenie różnych form rehabilitacji 
 i terapii nakierowanych na dzieci, młodzież i osoby dorosłe a także pomoc osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków 
socjalnych i bytowych oraz adaptacji w społeczeństwie. 
Oprócz zadań typowo rehabilitacyjnych, planujemy również zrealizować takie projekty jak:  
Dzień Dziecka, „Mikołajki”, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazd do teatru, kina. Realizacja 
wyżej wymienionych projektów uzależniona będzie od pozyskania na ten cel środków 
finansowych. 
 

VII. Podsumowanie 

 

Jesteśmy organizacją o ugruntowanej pozycji w regionie, naszą sytuację finansową można 
określić na chwilę obecną jako „ dobrą” w 100% uzależnioną od operatywności członków 
Zarządu w pozyskiwaniu środków finansowych i gospodarowaniu nimi. 
Dzięki prawidłowym nawykom  zdobytym podczas często długoletniej rehabilitacji  podopieczni 
nasi, chętnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie  imprezach integracyjnych.  
Oczywiście zdobywają w nich laury, rywalizując również z osobami pełnosprawnymi. Takie 
sytuacje wpływają bardzo pozytywnie na każde dziecko czy osobę dorosłą .  Bez względu 
 na stan zdrowia podnoszą jego samoocenę, wzmacniają wiarę we własne możliwości.  
Dlatego tak bardzo ważna jest kontynuacja prowadzonych różnorodnych projektów 
rehabilitacyjnych, ponieważ uzyskanie pozytywnego efektu rehabilitacyjnego jest bardzo 
mozolne i długoletnie. Natomiast z chwilą zaprzestania rehabilitacji nawroty chorobowe 
 są bardzo szybkie. 
Mamy świadomość, że nie wszystko co byśmy chcieli, albo czego oczekiwali od nas nasi 
członkowie zostało zrealizowane. Wynikało to często z przyczyn niezależnych od nas po prostu 
ze zwykłej fizycznej niemożności.  Jako organizacja pozarządowa pełnimy wobec społeczeństwa 
rolę służebną, starając się pomóc wszystkim, których sami znajdziemy albo którzy o tą pomoc 
do nas się zwrócą. Ale na pewno, trzeba do nas przyjść ponieważ my nie jesteśmy wstanie 
dotrzeć do każdego który takiej pomocy potrzebuje. 
 
 

 
      

   Prezes  
                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Robert Laszuk 


