
Sprawozdanie 
Z działalności  Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób  

Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”   

za okres od dnia 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku 

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

powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 1998. 

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,  różne 

instytucje i fundacje.  Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w szeroko 

rozumianej rehabilitacji osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.  

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

tytułu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.  

Przychody z działalności statutowej  Stowarzyszenia w 2016r. zamknęły się kwotą 812.409,21 zł. 

natomiast koszty działalności  w okresie sprawozdawczym wyniosły 778.642,08 zł.  

W okresie sprawozdawczym  Stowarzyszenie zatrudniało  17  pracowników.  

     

Przychody Stowarzyszenia wynoszą:            
 

1. Składki członkowskie                    -    3 710,00   

2.  Darowizny                      -  38.949,99 

3.  1% podatku          -  62.701,88 

 w tym -  wskazania imienne 43.241,08zł  

             - cele statutowe Stowarzyszenia 19.460,80 zł.    

4. Odsetki od lokat terminowych                     -      502,40 

5. Składki na wycieczkę                                           -    1.501,00 

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

                                                                                    Razem :       107.365,27         

 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 
1. dofinansowane PFRON zadanie  celowe   -   172 996,92                                                             

 

2. dofinansowanie działalność WTZ    -    444 333,00       

   - PFRON      399.900,00                    

   - Starostwo Powiatowe   44.433,00    

 

3. Dotacje  Gmina Lewin Brzeski         -     15.000,00      

 

4. Dofinansowanie PUP Brzeg                                             -     16.301,84     

 

5. Usługi odpłatne                                                                -        2.145,00             

6. Turniej Piłki Nożnej                                                         -     15.165,00 

   - ROPS  15 165,00  

                    

 7.Festyn Lewińskie Spotkania                                             -     15.000,00        

    - Zarząd Województwa  10.000,00 

    - Fundacja Aktywni w Regionie 5.000,00       

  8. Zwiększanie dostępności Gmina Lewin Brzeski  -       6.000,00    

            



  9.  Pozostałe                                                                       

     -   Dotacja Starostwo (zakup sprzętu)                               -        5.000,00        

     -   Dotacja na zakup środka trwałego(otrzymana              -      13.102,18  

         w 2013 roku na zakup Busa, ale zgodnie z zasadami 

         księgowości jest rozliczana przez okres 5 lat  

         równolegle z odpisem  amortyzacji )  

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

                Razem przychody z działalności  statutowej                705.043,94  

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

                             

                                       Ogółem przychody                             812.409,21                               

 

                                             

Koszty Stowarzyszenia wynoszą:      

 

1.Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze              -    15.424,17            

  - środki gminy -15.000,00 

 - środki SPiON –  424,17  

2.Zadanie celowe PFRON                                                -  181.737,69     

 - środki PFRON – 172.996,92 

 - środki SPiON –      8.740,77       

3.Koszty WTZ:      -   489.466,66      

  - dopłata SPiON(w tym amortyzacja 24 828,84)  – 45 133,66 

  - Koszty PFRON  - 399.900,00                    

  Koszty Starostwa -  44.433,00      

4.Koszty projektów 

 Turniej Piłki Nożnej -                                                  -  15.592,68 

 koszty ROPS – 15.165,00zł 

 koszty SPiON – 427,68zł. 

-  Festyn Lwińskie Spotkania                                                 –   15.966,48 

 - koszty ROPS –  10.000,00  

            - koszty Aktywni w Regionie 5.000,00 

 - koszty SPiON –    966,48  

5. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych          -      6.484,23       

    - Gmina Lewin Brzeski 6.000,00    

    - SPiON                                 484,23 

6. Mikołajki    -   SPiON                                                      -            37,39        

7. Wycieczki                                        -       4.916,00    

8. Rehabilitacja   -  zakup sprzętu                                      -     10.727,32         

   - koszty Starostwo  5.000,00  
   - koszty SPiON   –  5.727,32                        

       -                

 9. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%   -     26.772,37   

10. Pozostałe koszty administracyjne                                   -       8.976,08   

11. koszty działalności statutowej odpłatnej                         -       2.541,01 

      __________________        

    Razem        778.642,08 

Przychody     -     812.409,21                             

Koszty      -     778.642,08     

 

Wynik finansowy za rok 2016 wynosi -      33.767,13 

 

Fundusz Wycieczkowy za 2016 rok 

Stan na początek roku  -   3.644,66 



Przychody                    -      614,00 

Wykorzystanie             -      607,06 

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

Stan na koniec                3.651,60 
 

Stan gotówki: 

Rachunek bankowy podstawowy Łosiów           65.878,34  zł 

Rachunek bankowy podstawowy Oława            61.061,53 zł 

Rachunek bankowy – lokata                               52.638,50 zł 

 

Rachunki bankowe  - subkonta                           50.210,68 zł 

Rachunek funduszu wycieczkowego                    3.651,60 zł 

Gotówka w kasie                                                     333,83 zł 

Razem :                                                   233.774,48 zł  
 

 

Stowarzyszenie od stycznia 2000r. do nadal prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 

uczestników. Koszt działalności WTZ w 2016r  wyniósł 489.466,66 zł.  w tym:  384.900,00 zł.- 

fundusze PFRON, 42.766,66 zł.- Starostwo Powiatowe Brzeg. Pozostała kwota  28.810,74 zł.- to 

fundusze Stowarzyszenia.  

Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PARTNER”, obecnie pod nazwą „PFRON - 

Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Realizacja tego programu skierowana jest do 

wszystkich osób niepełnosprawnych nie mogących z różnych przyczyn brać udziału w zajęciach 

rehabilitacyjnych prowadzonych w WTZ. Umowa na wyżej wymienione zadanie finansowana 

jest w 95% przez PFRON i corocznie negocjowana. Każdego roku składamy bardzo obszerne 

wnioski oraz sprawozdania,  uzasadniające celowość dalszej realizacji zadania. Realizacja tego 

projektu pozwoliła nam na powołanie  Zespołu  Wczesnej Interwencji , którego zadaniem  jest 

zorganizowanie systemu wielospecjalistycznej opieki  dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

oraz ich rodzin. Praca zespołu w którego skład wchodzą ;  pedagog,  fizjoterapeuta, psycholog i 

logopeda skoncentrowana jest na organizowaniu wszelkich form pomocy terapeutycznej 

nakierowanej na dziecko i jago rodzinę. Z uwagi na to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z 

faktu, że objęcie opieką małego dziecka w okresie jego intensywnego rozwoju wymaga 

szczególnej troski i staranności a jedynym środowiskiem, które może zapewnić mu najlepsze 

warunki rozwoju jest rodzina. Dlatego też jest ona  wraz z dzieckiem w kręgu naszych 

terapeutycznych zainteresowań. Musimy jako społeczeństwo zdawać sobie sprawę z faktu , że 

wczesne wykrycie niepełnosprawności czy zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie postępowania 

rehabilitacyjnego daje dziecku szanse na normalizację procesu rozwojowego i ograniczenie 

deficytów. Wielospecjalistyczna opieka nad dzieckiem i jego rodziną prowadzona w ramach 

Zespołu Wczesnej Interwencji pozwala na:  

- poznanie dziecka i wszystkich jego możliwości rozwojowych 

- zapoznanie się z warunkami i relacjami rodzinnymi w jakich dziecko się rozwija 

- prowadzić wielokierunkową rehabilitację i stymulacje rozwojową 

- wyznaczyć indywidualny Plan Działania i Stymulacji Rozwoju 

- w zależności od potrzeb włączyć do terapii odpowiednich specjalistów 

- daje rodzicom możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych „na miejscu” , co jest bardzo 

ważne ze względów ekonomicznych, tym bardziej, że nasz rejon w większości zamieszkują 

ludzie o niskich dochodach. 

W  2016r.  z programu tego skorzystało łącznie 50  osób  w tym 25 dzieci  niepełnosprawnych 

 na ogólną kwotę 181.737,69zł.  w tym 172.996,92 zł.- środki PFRON,  8.740,77 zł.- środki 

własne Stowarzyszenia. Realizacja zadania celowego PEFRON została bardzo mocno 

zbiurokratyzowana poprzez wprowadzenie bardzo szczegółowych kart zajęć rehabilitacyjnych a 

tym samym składanych sprawozdań, co w znacznym stopniu absorbuje duże siły i środki na 

tworzeniu i wypełnianiu „papierków”.  



Od 1998r. prowadzimy „zajęcia integracyjne”, obecnie  projekt ten nosi nazwę  „zajęcia 

integracyjne opiekuńczo-wychowawcze”.   Program ten nakierowany jest do młodzieży oraz 

dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym.   Dzieci mają zajęcia z 

pedagogiem, korzystają z rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i w miarę potrzeb z porad 

psychologa. W okresie sprawozdawczym z tego projektu korzystało 21 niepełnosprawnych 

dzieci. Zajęcia „integracyjne opiekuńczo- wychowawcze” współfinansowane były przez Urząd 

Miejski w Lewinie Brzeskim –15.000,00 zł. oraz środki własne – 424,17 zł.   łączny koszt 

zadania  - 15.424,17 zł.  

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.  

Oprócz zadań typowo rehabilitacyjnych, organizujemy między innymi takie imprezy jak:  Dzień 

Dziecka, „Mikołajki”, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatru, kina,  zawody 

sportowe, integracyjny  konkurs wiedzy,  warsztaty wyjazdowe.  

W tym zakresie w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie organizowało następujące projekty: 

Dnia 29 czerwca 2016 r. na rynku w Lewinie Brzeskim  Stowarzyszenie zorganizowało imprezę 

integracyjną  pn. "Lewińskie Spotkania-Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych”. 

 W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie, zaproszeni 

goście, społeczność lokalna. Na festiwal sztuki przyjechali do nas uczestnicy między innymi z 

Wałbrzycha, Wrocławia, Trzebnicy oraz z województwa opolskiego.  Głównym celem imprezy 

była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, poprzez włączanie ich do 

pełnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym oraz promowanie twórczości osób 

niepełnosprawnych.     

Honorowy patronat nad festiwalem pełnił Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak, Marszałek 

Województwa Opolskiego Andrzej Buła, oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego pan Artur Kotara.   

Współorganizatorem festiwalu był Warsztat Terapii Zajęciowej nasza jednostka organizacyjna. 

W realizacji tego projektu pomagali nam również pracownicy Domu Kultury.    

Projekt był finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego ze środków PFRON 

– 10.000,00 zł. Fundacja Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”- 5.000,00zł. udział finansowy 

Stowarzyszenia  to 966,48 zł. 

Wszystkie zespoły startujące w naszych  konkursach i zawodach , tradycyjnie już  otrzymały 

bardzo cenne nagrody rzeczowe. Nagrodzone  zostały drużyny  a  nagrodę indywidualną 

otrzymał każdy z uczestników.   

29 września 2016 r. Stowarzyszenie zorganizowało Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki 

Nożnej Osób Niepełnosprawnych, na Stadionie KS „Olimpia” w Lewinie Brzeskim, w którym 

wzięło udział 15 drużyn  z województwa opolskiego. Koszt zadania to 15.592,68 zł. W tym 

15.165,00zł- ROPS Opole, 427,68zł- środki własne Stowarzyszenia. Nad w/w projektami 

patronaty medialne sprawowane były przez: TVP oddział regionalny w Opolu, Radio Opole, 

Radio DOXA, oraz Nowa Trybuna Opolska. 

Natomiast 10 listopada ubiegłego roku Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd  na spektakl 

Teatru Muzycznego „Roma” z Warszawy pt. „Ale Musicale” granego w Hali Stulecia we 

Wrocławiu. W spektaklu tym prezentowane były fragmenty największych światowych Musicali. 

Koszt zadania to 4.916,00 zł. w całości z budżetu Stowarzyszenia. 

Po raz kolejny Stowarzyszenie zorganizowało imprezę okolicznościową „Mikołajki” a paczki 

dla  czterdziestu dzieci ufundował  pan Jarosław Potoczny . Na ten cel Stowarzyszenie wydało 

tylko 37,39 zł.  

W 2016 r. na konto Stowarzyszenia wpłynęła  kwota 62.701,88 zł  z tzw. 1% podatku, w tym 

43.241,08 zł. ze wskazaniem celu szczegółowego, na indywidualne  konta osób 

niepełnosprawnych. Pozostała kwota 19.460,80 zł.  zebrana została na działalność statutową 

Stowarzyszenia.  

Zwrócono wydatki na cele rehabilitacyjne, pochodzące ze zbiórki 1% z indywidualnych kont w 

kwocie 26.772,37 zł.  Natomiast ze zbiórki 1%  na cele statutowe w 2016r. Stowarzyszenie 



dofinansowywało zakup sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak : pole magnetyczne- (Magner 

Plus, kwotę 3600,00 zł.),  ultradźwięki - Sonaris S z głowicą ( kwotę 390,00 zł ), czujniki do 

EEG oraz innego drobniejszego sprzętu stanowiącego uzupełnienie wyeksploatowanych 

jednostek lub podzespołów- kwotę  142,19 zł . Do realizacji zadania PFRON na wynagrodzenia 

dopłaciliśmy z zebranych funduszy 1% kwotę 8404,18 zł 

Z innych większych wydatków należy tutaj wymienić zakup drukarki za 861 zł., dwóch  

komputerów za ok. 6000,00 zł. oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń WTZ. 

Remont pomieszczeń WTZ wyniósł 8.000,00zł. W tym 2.000,00 zł. - gmina Lewin Brzeski 

pozostała kwota to pieniądze Stowarzyszenia. 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie  kontrolowane było przez Powiatową Stację 

Sanitarno-epidemiologiczną. Kontrolowane były warunki sanitarne panujące w pomieszczeniach 

Stowarzyszenia. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń. Nie wydano żadnych 

doraźnych zaleceń, uwag, wniosków.    

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. 

Chcielibyśmy podkreślić w 2016r. i w minionych latach bardzo dobrą  współpracę  Zarządu 

Stowarzyszenia  z Burmistrzem Lewina Brzeskiego, Zarządem Powiatu Brzeskiego, Dyrekcją i 

pracownikami  PFRON oddziału w Opolu, Dyrektorem PCPR w Brzegu,  za co składamy  im 

wszystkim serdeczne podziękowanie. Oczywiście, największe podziękowania należą się naszym 

od lat wiernym, bezinteresownym darczyńcom, między innymi, takim jak pan Jarosław 

Potoczny, pani Małgorzata Jagiełło, Cementownia „Odra” w Opolu, i wielu innym, wszystkich 

nie sposób wymienić. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za 

przekazywane wsparcie finansowe i rzeczowe.  

Bez tej pomocy nasza działalność byłaby nieporównywalnie mniejsza.  

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

nr. KRS – 0000031294 
 

 
      

   Prezes  
                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Robert Laszuk 


