Zał. do inf. nr 140/XII/WP/2010 z dn. 21.12.2010 r.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ZAKRESIE INTEGRACJI, REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opracowano
w Dziale Badań i Analiz
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Opracowanie:
Grzegorz Żuchowski
Beata Góral
Marta Kaźmierska
Redakcja:
Maria Morus

Warszawa, listopad 2010 r.

SPIS TREŚCI
WSTĘP ..................................................................................................................................................... 3
1. PODSTAWOWE POJĘCIA ........................................................................................................... 3
2. WSPÓŁPRACA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ..................................................................................................................... 7
3. WOLONTARIAT ......................................................................................................................... 10
4. RODZAJ I LICZBA ORGANIZACJI .......................................................................................... 11
5. POLA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ......................................................... 12
I. INFORMACJE PODSTAWOWE ............................................................................................... 14
1. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WG SIEDZIBY ................................................................. 15
2. ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI .......................................................................................................... 16
3. FORMA PRAWNA ORGANIZACJI ........................................................................................... 17
II. KAPITAŁ LUDZKI ...................................................................................................................... 18
1. CZŁONKOWIE ORGANIZACJI ................................................................................................. 18
a) Liczba członków organizacji pozarządowych ....................................................................... 18
b) Kim są członkowie organizacji? ............................................................................................ 19
2. ZARZĄD ORGANIZACJI ........................................................................................................... 20
3. PRACOWNICY ORGANIZACJI................................................................................................. 21
a) Zatrudnienie na umowę o pracę ............................................................................................. 21
b) Zatrudnienie na umowę o dzieło, umowę zlecenie ................................................................ 25
4. WOLONTARIUSZE W ORGANIZACJI..................................................................................... 27
III. BENEFICJENCI ........................................................................................................................... 31
IV. FORMY I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI .................................................... 34
1. PARTNERZY ORGANIZACJI .................................................................................................... 34
2. FORMY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI .......................................................... 35
c) Ochrona zdrowia/rehabilitacja: .............................................................................................. 37
d) Pomoc społeczna, usługi socjalne: ......................................................................................... 39
e) Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa: ............................................................. 40
f)
Edukacja i wychowanie: ........................................................................................................ 41
g) Kultura i sztuka: ..................................................................................................................... 42
h) Turystyka i rekreacja, hobby: ................................................................................................ 43
i)
Kultura fizyczna i sport: ........................................................................................................ 43
j)
Wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich: ........................ 44
k) Prawo, prawa człowieka, działalność polityczna:.................................................................. 44
l)
Działalność informacyjna, popularyzatorska: ........................................................................ 45
3. WYBRANE PODMIOTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE ...................................... 47
V. PROBLEMY ORGANIZACJI .................................................................................................... 49
1. TRUDNOŚCI/PRZESZKODY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ...... 49
2. ZAKRES POMOCY OCZEKIWANEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ............... 50
3. POTRZEBY SZKOLENIOWE..................................................................................................... 51
4. OCENA SWOJEJ ORGANIZACJI .............................................................................................. 54
VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ....................................................................... 56
1. ŚRODKI FINANSOWE ORGANIZACJI .................................................................................... 56
2. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW ORGANIZACJI .............................................................................. 58
VII. PODSUMOWANIE ...................................................................................................................... 62
ZAŁĄCZNIKI......................................................................................................................................... 69

-2-

WSTĘP
W zorganizowanym społeczeństwie demokratycznym można wyróżnić trzy obszary
działalności ludzkiej i instytucjonalnej: sektor publiczny (rząd, samorząd i jego
agendy), sektor rynkowy (jednostki nastawione na zysk) i tzw. trzeci sektor – tj. obszar
działalności m.in. organizacji pozarządowych (NGO). Koncepcja społeczeństwa
obywatelskiego, która jest tak mocno eksponowana w Unii Europejskiej, opiera się
właśnie na działalności organizacji pozarządowych, która to działalność jest
przejawem samoorganizacji się społeczeństwa, a ponadto stwarza możliwości dialogu
społecznego. Żaden problem społeczny nie powinien być rozwiązywany bez udziału
trzeciego sektora.
Warunkiem skuteczności realizacji celów Państwa jest współpraca i wspieranie się
jednostek ze wszystkich trzech sektorów. Organizacje pozarządowe stanowią
podstawowy element budowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego na
poszanowaniu wolności, interesów wszystkich grup społecznych i wspólnego dobra.
24 kwietnia 2003 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie odnoszącą się do działalności organizacji
pozarządowych. Ustawa ta po raz pierwszy podaje prawną definicję organizacji
pozarządowej, jako instytucji nie należącej do sektora finansów publicznych i nie
działającej dla zysku.
Organizacje pozarządowe pełnią wielorakie, bardzo istotne funkcje społeczne, spośród
których należy przede wszystkim wymienić:
-

funkcję usługową – polegającą na zaspokajaniu konkretnych potrzeb określonych
grup społecznych; organizacje pozarządowe świadczą usługi na rzecz swoich
podopiecznych w różnorodnym zakresie np. oddziaływań opiekuńczych,
wychowawczych, w zakresie kultury, zdrowia, sportu, edukacji itd.,

-

funkcję integracyjną – przejawiającą się w procesie budowania więzi pomiędzy
członkami organizacji, budowania poczucia wspólnoty i przynależności do danej
grupy społecznej; w zbliżaniu do siebie określonych grup społecznych
i narodowościowych, aż wreszcie w integracji ze społeczeństwem ludzi
niepełnosprawnych lub z różnych powodów odrzuconych i nieakceptowanych,

-

funkcję lobbingową – polegającą na wywieraniu presji na władze lokalne, rządy,
partie polityczne, instytucje parlamentarne itd. w celu sprowokowania działań
zmierzających do rozwiązywania określonych problemów społecznych
i dostosowywania do tych potrzeb przepisów prawnych.

1. PODSTAWOWE POJĘCIA
III sektor to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie
nawiązuje do podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych
państw demokratycznych na trzy sektory. Tak więc obok instytucji państwa
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(administracji publicznej, sektora państwowego – pierwszego sektora) oraz podmiotów
nastawionych na zysk (biznesu, sektora prywatnego – drugiego sektora) istnieją
organizacje, które nie są nastawione na zysk (non-profit), a także nie stanowią
elementu struktury państwa – są zatem trzecim sektorem1.

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem art. 3 ust 4. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.2
Obok nazewnictwa „organizacja pozarządowa” w obiegu potocznym zamiennie
funkcjonują również inne nazwy jak: organizacja non-profit, organizacja społeczna,
organizacja charytatywna, organizacja obywatelska czy organizacja wolontarystyczna.
W Polsce najpopularniejszymi formami prawnymi organizacji pozarządowych są
stowarzyszenia i fundacje.

Stowarzyszenie – jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania
i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.3
Cechy stowarzyszenia:4
- jest tworzone przez członków (do założenia stowarzyszenia koniecznych jest
min. 15 osób),
- zorganizowane jest w sposób demokratyczny (najwyższą władzą jest walne
zgromadzenie),
- jest organizacją pozarządową,
- jest organizacją nienastawioną na zysk, powoływaną w celach niezarobkowych,
- ma osobowość prawną,
- działa w oparciu o statut (statut to podstawowy dokument, określający nazwę
organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.),
- jest rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- może prowadzić działalność gospodarczą.

Fundacja – to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest
kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania
tym kapitałem. W odróżnieniu od stowarzyszeń fundacja nie ma członków (jest
bezosobowa).
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich
zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.5
1

Strona http://bazy.ngo.pl/
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.)
3
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855)
4
Strona http://bazy.ngo.pl/
5
(Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
2
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Cechy fundacji:6
- jest powoływana przez fundatora,
- ma wyodrębniony majątek, przeznaczony na realizację celów statutowych,
- realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny,
- jest organizacją pozarządową,
- jest organizacją nienastawioną na zysk,
- ma osobowość prawną,
- działa w oparciu o statut (statut to podstawowy dokument, określający nazwę
organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.),
- jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- może prowadzić działalność gospodarczą.

Źródła finansowania7
Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnorodnych źródeł finansowania swej
działalności do których należą:
-

składki członkowskie8,
darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),
dotacje ze środków publicznych i prywatnych,
sponsoring,
odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (organizacje pożytku
publicznego),
zbiórki publiczne, kampanie,
dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe,
nawiązki sądowe,
dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
dochody z działalności gospodarczej,
spadki, zapisy,
inne źródła: kredyty, pożyczki, itp.

Organizacją pożytku publicznego (OPP)9 może być organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania10 jeżeli m.in.:
- prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy
wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną
w stosunku do społeczeństwa,
- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych,
6

Strona http://bazy.ngo.pl/
Strona http://www.pozytek.gov.pl/
8
Dotyczą tylko stowarzyszeń
9
Strona http://www.pozytek.gov.pl/
10
(Dz U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.)
7
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- cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego,
- posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu
zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru,
- posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące
wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów
związanych z członkami organizacji,
- podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
- sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje
je do publicznej wiadomości,
- sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy
obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o
rachunkowości,
- przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego.
Status organizacji pożytku publicznego wprowadziła ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.11 Ze statusem tym związane są
szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki. Głównym celem jego utworzenia było
stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity
prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której
cechą charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w
całym okresie działania.
O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca
działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:
-

11

pomocy społecznej,
zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym,
działalności charytatywnej,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalności na rzecz mniejszości narodowych,
ochrony i promocji zdrowia,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
kultury fizycznej i sportu,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

(Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
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- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą,
- ochrony praw konsumentów,
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu.
Przywileje organizacji pożytku publicznego:
- użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
- prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od
nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat
skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku
publicznego.
- możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
- korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
(świadczenie usług, za które organizacja pozarządowa nie pobiera wynagrodzenia) lub
jako działalność odpłatna.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania
zadań publicznych, w ramach realizacji przez organizację pozarządową celów
statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku
publicznego jest również:
- sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych, a także
- sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku
publicznego.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

2. WSPÓŁPRACA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie12 stworzyła podstawy prawne do systematycznej współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Ustawa nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi w sferze zadań publicznych, tj. w zakresie prowadzonej
przez nie działalności pożytku publicznego.
Obowiązek i zasady współpracy dotyczą nie tylko organizacji pożytku publicznego,
ale wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących
działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z ustawą współpraca administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi może odbywać się w szczególności w formie:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich
działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej.
Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych powinna odbywać
się na zasadach:
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa,
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do corocznego uchwalania
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może następować
w dwóch formach:
1) wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
częściowe sfinansowanie jego realizacji,
2) powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie jego realizacji.

12

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
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Organy administracji publicznej, w celu zlecenia realizacji zadania publicznego
uznanego za działalność pożytku publicznego obowiązane są przeprowadzić otwarty
konkurs ofert, do którego mogą przystąpić:
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. organizacje
pozarządowe, organizacje kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego),
- spółdzielnie socjalne,
- instytucje podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert z trzydziestodniowym
wyprzedzeniem.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym, oraz jednostkom organizacyjnym
podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W uzasadnieniu wyboru oferty organ administracji publicznej obowiązany jest
ustosunkować się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
Organizacje pozarządowe, oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji
zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, zobowiązują się do wykonania
zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wspieranie lub powierzenie
realizacji zadania publicznego, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do
przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie
dotacji.
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Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny
realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach
umowy.
Powierzenie wykonywania zadania publicznego może nastąpić w innym trybie niż
otwarty konkurs ofert, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny
sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na
zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych może nastąpić na zasadach i w trybie
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym13.
Organizacja pozarządowa może także, z własnej inicjatywy, wystąpić do organu
administracji publicznej z ofertą realizacji zadania publicznego, również takiego, które
jest już realizowane w inny sposób przez organ administracji publicznej. Organ
administracji publicznej ma obowiązek rozważenia celowości realizacji danego
zadania publicznego przez organizację, a w przypadku jej stwierdzenia, informuje
organizację o trybie zlecenia tego zadania.
W przypadku złożenia oferty realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji
pozarządowej organ administracji publicznej w terminie 2 miesięcy:
1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego biorąc pod uwagę
stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję
realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki
dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści
wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
określonego zadania publicznego informuje organizację pozarządową składającą
ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.
Organizacja pozarządowa, która realizowała zadanie publiczne w trybie określonym
ustawą, zobowiązana jest złożyć organowi zlecającemu sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na
który umowa została zawarta. Okresem sprawozdawczym jest również rok budżetowy.

3. WOLONTARIAT

13

(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)
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Wolontariat to dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność na rzecz innych,
wykraczająca poza więzi koleżeńsko-rodzinne (definicja wg Centrum Wolontariatu).

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji, na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (definicja
wg ustawy z dnia 24 lutego 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie14).
Wg badań w 2006 roku 21,9% (ok. 6,6 mln) dorosłych Polaków poświęciło swój czas
na pracę bez wynagrodzenia na rzecz innych. Wolontariusze wykonują pracę
najczęściej na rzecz organizacji wspierających środowiska osób ubogich, organizacji
religijnych i parafialnych oraz organizacji działających w sferze edukacji i
wychowania.
W pracę społeczną częściej angażują się kobiety niż mężczyźni. Najczęściej
wolontariusze to osoby z wykształceniem wyższym. Pracę społeczną częściej
podejmują osoby pracujące zawodowo, rzadziej renciści i emeryci. Wolontariat jest
także zróżnicowany regionalnie. Najwięcej tego typu działań deklarują osoby
zamieszkałe w Polsce południowej i zachodniej, najmniej natomiast we wschodniej i
północnej części kraju.

4. RODZAJ I LICZBA ORGANIZACJI
Według danych z rejestru REGON w III kwartale 2009 roku zarejestrowanych było
74.600 organizacji pozarządowych (bez OSP – Ochotniczej Straży Pożarnej), w tym:
-

64.500 stowarzyszeń,
10.100 fundacji.

Najwięcej organizacji pozarządowych (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)
zarejestrowanych było w województwie mazowieckim – 22 i pomorskim – 20.
Najmniej natomiast w województwie świętokrzyskim – 13, śląskim i opolskim – 14.

14

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
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Diagram 1. Organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.15

5. POLA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Raport „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2006” z badania
zrealizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wskazuje, że najwięcej organizacji
pozarządowych działa w obszarze „sportu, turystyki, rekreacji i hobby” (39,2%
organizacji wskazuje ten obszar jako najważniejsze pole swoich działań). Inne główne
obszary działań najczęściej wskazywane przez organizacje to: „kultura i sztuka”
(12,8% organizacji), „edukacja i wychowanie” (10,3%), „usługi socjalne i pomoc
społeczna” (9,9%) oraz „ochrona zdrowia” (8,0%). Szczegółowe dane przedstawia
poniższa tabela.

15

Strona http://civicpedia.ngo.pl
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Tabela 1. Pola działań organizacji pozarządowych w roku 200616
Pola działań

Procent wskazań na
jedno, najważniejsze
pole działań w 2006 r.

Procent wskazań na
wszystkie pola
prowadzonej
działalności w 2006 r.

Sport, turystyka, rekreacja, hobby

39,2%

46,7%

Kultura i sztuka

12,8%

23,1%

Edukacja i wychowanie

10,3%

35,6%

Usługi socjalne, pomoc społeczna

9,9%

20,5%

Ochrona zdrowia

8,0%

16,8%

Rozwój lokalny w wymiarze
społecznym i materialnym

5,9%

13,4%

Rynek pracy, zatrudnienie,
aktywizacja zawodowa

2,3%

8,8%

Ochrona środowiska

2,2%

8,8%

Sprawy zawodowe, pracownicze,
branżowe

1,9%

3,9%

Prawo, prawa człowieka,
działalność polityczna

1,8%

6,9%

Badania naukowe

1,3%

5,6%

Wsparcie instytucji, organizacji
pozarządowych i inicjatyw
obywatelskich

1,0%

9,5%

Religia

0,8%

3,0%

Działalność międzynarodowa

0,6%

7,0%

Pozostała działalność

2,0%

4,7%

100,0%

-

Razem:

16

Stowarzyszenie Klon/Jawor - „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2006” raport z badania
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I.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie danych nadesłanych przez 430
organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.
Spośród organizacji, które nadesłały informacje 71,3% stanowiły takie, dla których
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych była główną działalnością, 24,9%
organizacji określiło swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych jako
znaczącą natomiast 3,7% organizacji jako marginalną.
Diagram 2. Działalność organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych
3,7%

24,9%

jest to główna
działalność
organizacji
jest to
działalność
71,3%
znacząca, ale
nie główna
jest to
działalność
marginalna

Uwaga! Informacje nadesłało 330 stowarzyszeń i 86 fundacji. Jako, że z formalnoprawnego punktu widzenia podmioty te zdecydowanie się różnią tam, gdzie będzie to
celowe zostaną one wyodrębnione i poddane odrębnej analizie.
Uwaga! Dalsza część opracowania dotyczy organizacji, które nadesłały informacje o
swojej działalności.
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1. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WG SIEDZIBY
Informacje nadesłały organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu całego kraju. Najwięcej organizacji pochodziło z
województw: mazowieckiego – 62 i małopolskiego – 43. Natomiast najmniej licznie
reprezentowane były województwa: świętokrzyskie – 7, opolskie – 9, lubuskie – 11 i
podlaskie – 13 (są to najmniejsze województwa pod względem zaludnienia).
Szczegółowe dane pokazuje Diagram 3.
Diagram 3. Liczba organizacji pozarządowych wg województw

50% organizacji wskazało jako miejsce swojej siedziby duże miasto – powyżej 100
tys. ludności, z czego blisko połowa miała siedzibę w kilku największych miastach
kraju (powyżej 500 tys. mieszkańców). Warto również zwrócić uwagę na fakt, że
nieco ponad 11% organizacji jako miejsce swojej siedziby wskazało wieś, co oznacza,
że mimo małego potencjału ludzkiego również tam udaje się społeczności lokalnej
tworzyć struktury formalno-prawne działające dla dobra określonych grup, w tym
przypadku osób niepełnosprawnych.
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Tabela 2. Miejsce siedziby organizacji
Liczba
organizacji
48

11,2%

miasto do 20 tys. osób

64

14,9%

miasto od 20 do 50 tys. osób

63

14,7%

miasto od 50 do 100 tys. osób

35

8,2%

miasto od 100 do 500 tys. osób

114

26,6%

miasto powyżej 500 tys. osób

105

24,5%

Razem

429

100,0%

Siedziba organizacji
wieś

[%]

2. ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI
Jak wynika z Tabeli 3, blisko 87% organizacji pozarządowych to organizacje, które
prowadziły działalność samodzielnie. 13,3% stanowiły natomiast organizacje w
różnym stopniu zależne, będące częścią pewnej struktury terenowej np. oddziałem
regionalnym (5,4%) czy kołem lokalnym (4,7%).
Tabela 3. Strukturalna zależność organizacji
Liczba
organizacji

[%]

372

86,7%

koło regionalne

5

1,2%

koło lokalne

20

4,7%

oddział regionalny

23

5,4%

oddział lokalny

9

2,1%

429

100,0%

Wyszczególnienie
organizacja samodzielna

Razem

Zdecydowanie najwięcej organizacji (40,6%) wskazywało, że obszarem ich
działalności jest cały kraj. Co czwarta organizacja prowadziła działalność na terenie
powiatu. Podobna liczba organizacji obejmowała swoją działalnością teren
województwa. Warto zwrócić uwagę, że blisko 7% organizacji prowadziło działalność
wykraczającą poza teren kraju natomiast tylko niespełna 2% ograniczało swoją
działalność do terenu gminy.
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Tabela 4. Terytorialny zasięg działalności organizacji
Zasięg działalności
gmina
powiat
województwo
cały kraj
międzynarodowy
Razem

Liczba org.
8
115
103
174
29
429

[%] ogółem [%] stowarzyszenia [%] fundacje
1,9%
2,1%
1,2%
26,8%
32,5%
5,8%
24,0%
24,0%
18,6%
40,6%
36,5%
60,5%
6,8%
4,9%
14,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Analiza uzyskanych informacji wskazuje na znaczne różnice w zasięgu prowadzonej
działalności między fundacjami a stowarzyszeniami. Dla blisko 35% stowarzyszeń
terenem działania był powiat lub gmina, tymczasem taki zasięg działalności
deklarowało tylko 7% fundacji. Większość fundacji (tj. 60,5%) swoją działalnością
wykraczała poza zasięg regionalny i obejmowała cały kraj. Stowarzyszeń o
charakterze ponadregionalnym (ogólnokrajowym) było tylko 36,5%. Ponadto warto
zauważyć, że fundacje 3 razy częściej niż stowarzyszenia podejmowały działania na
arenie międzynarodowej.

3. FORMA PRAWNA ORGANIZACJI
Organizacje pozarządowe, które nadesłały informacje to głównie stowarzyszenia
(76,6%) oraz fundacje (20,1%).
Diagram 4. Forma prawna organizacji pozarządowych
76,7%

20,0%

stowarzyszenie
fundacja
kościelna osoba prawna

2,1%
0,7%
0,5%

klub sportowy
inna

Blisko 73% organizacji pozarządowych posiadało status organizacji pożytku
publicznego. O status ten organizacje mogą ubiegać się od 1 stycznia 2004 roku.17
17

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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II. KAPITAŁ LUDZKI
1. CZŁONKOWIE ORGANIZACJI
Fundacje działają na innych zasadach niż pozostałe organizacje (m.in. nie mają
członków) dlatego w analizie tego zagadnienia zostały one pominięte.
a) Liczba członków organizacji pozarządowych
328 organizacji skupiało w sumie 406.618 członków. Istotne jest to, że 4 największe
organizacje razem miały ponad 320 tys. członków. Liczba członków w organizacjach
wahała się od 15 osób do ponad 100 tysięcy osób. Wielkość przeciętnej organizacji
dobrze charakteryzuje mediana18, która wyniosła 52 członków.
Z analizy danych z Tabeli 5 wynika, że najliczniejsze są małe organizacje. I tak blisko
połowę stanowiły organizacje, które mają do 50 członków. Kolejne 22% podmiotów to
organizacje, które zrzeszały od 51 – 100 członków. Podobną grupę, bo 21,6%
stanowiły organizacje liczące od 101 – 500 członków. Powyżej 500 członków
zrzeszało tylko 8% organizacji.
Tabela 5. Liczba członków w organizacjach pozarządowych
Liczba
organizacji

[%]

do 50 członków

158

48,2%

51 - 100 członków

72

22,0%

101 - 500 członków

71

21,6%

501 - 1000 członków

7

2,1%

1001 - 5000 członków

13

4,0%

5001 - 10.000 członków

3

0,9%

powyżej 10.000 członków

4

1,2%

328

100,0%

Przedziały

Razem

Ważnym zagadnieniem było pozyskanie informacji o odsetku członków organizacji
pozarządowych aktywnie uczestniczących w działaniach prowadzonych przez
organizację. Wg informacji z podmiotów, członkowie aktywnie uczestniczący w
pracach organizacji stanowili 48,8% ogółu członków. Zestawiając te dane z ogólną
liczbą członków organizacji wynika, że takich osób w 328 organizacjach było
198.511.

18

Mediana (wartość środkowa), to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej
której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.
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Diagram 5. Organizacje wg aktywności swoich członków
11,7%

do 10%

16,4%

11% - 20%

11,7%

[%] aktywnych członków

21% - 30%

5,9%

31% - 40%

13,3%

41% - 50%

6,2%

51% - 60%

8,0%

61% - 70%

10,8%

71% - 80%

6,5%

81% - 90%

9,6%

powyżej 90%
0%

5%

10%

15%

20%

[%] organizacji

Można by przypuszczać, że im mniejsza organizacja (pod względem liczby członków)
tym statystycznie zaangażowanie członków w działania związane z realizacją celów
tej organizacji powinno być większe niż w organizacjach dużych (mniejsza
anonimowość, mniej „rąk do pracy”). Tymczasem wyniki nie potwierdzają tej
zależności (Diagram 5). Są organizacje bardzo duże liczebnie, w których aktywność
członków przekracza 80% ale są i takie, w których ta aktywność jest znacznie niższa
(na poziomie 10%). Podobna sytuacja występuje w organizacjach liczebnie
najmniejszych.
b) Kim są członkowie organizacji?
Na pytanie „Kim są głównie członkowie organizacji?” odpowiedziało 339 organizacji
pozarządowych (bez fundacji). Ponad 42% tej grupy wskazało na osoby
niepełnosprawne, niewiele mniej (40%) na rodziny i znajomych osób
niepełnosprawnych. Następnie kolejno wskazywano na społeczność lokalną (22%)
oraz osoby pracujące w służbie zdrowia (np. lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki) –
blisko 16% organizacji. Warto zauważyć, że członkami w 5,3% podmiotów były
osoby publiczne. Respondenci mniej licznie wymieniali także: nauczycieli,
psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, instruktorów a także osoby
duchowne.
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Tabela 6. Członkowie organizacjach pozarządowych
Liczba
odpowiedzi

[%]*)

- osoby niepełnosprawne

143

42,2%

- rodziny i znajomi osób niepełnosprawnych

136

40,1%

- społeczność lokalna

75

22,1%

- osoby pracujące w służbie zdrowia (np. lekarze,
rehabilitanci, pielęgniarki)

54

15,9%

- osoby publiczne
18
)
* [%] nie sumują się do 100%, gdyż można było zaznaczyć kilka odpowiedzi

5,3%

Członkowie organizacji

2. ZARZĄD ORGANIZACJI
W 46% organizacji pozarządowych, które przysłały informacje w składzie zarządu są
osoby niepełnosprawne. W organizacjach tych stanowią one 59% ogółu członków
zarządu. W 55 organizacjach (13%) w skład zarządu wchodzą wyłącznie osoby
niepełnosprawne.
Tabela 7. Osoby niepełnosprawne w zarządach organizacji
Liczba
organizacji

[%]
ogółem

[%]
stowarzyszenia

[%]
fundacje

Tak

194

46,0%

50,5%

31,7%

Nie

228

54,0%

49,5%

68,3%

Razem

422

100,0%

100,0%

100,0%

Odpowiedzi

Jak wynika z Tabeli 7, występują znaczne różnice między stowarzyszeniami
a fundacjami w zajmowaniu stanowisk przez osoby niepełnosprawne w ich zarządach.
I tak w składzie zarządu połowy stowarzyszeń były osoby niepełnosprawne, natomiast
w fundacjach tylko w co trzeciej.
Z informacji uzyskanych od organizacji pozarządowych wynika, że w zdecydowanej
większości podmiotów (ponad 87%) członkowie zarządu wykonywali swoje
obowiązki społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za piastowane stanowisko.
W nieco ponad 10% organizacji część członków zarządu w ich organizacji pobierała
wynagrodzenie, natomiast w 2,3% podmiotów wszyscy członkowie zarządu
otrzymywali wynagrodzenie. Spośród 10 podmiotów, które zaznaczyło tę ostatnią
odpowiedź 7 dotyczyło fundacji.
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Diagram 6. Czy członkowie zarządu organizacji pracują społecznie?
10,3%
2,3%

Tak, wszyscy
Tak, część

87,4%

Nie

3. PRACOWNICY ORGANIZACJI
a) Zatrudnienie na umowę o pracę
Wg uzyskanych danych, w grudniu 2009 roku połowa organizacji pozarządowych
zatrudniała pracowników na umowę o pracę (55,8% stowarzyszeń oraz 48,5%
fundacji). 8 z 9 organizacji będących kościelną osobą prawną, zatrudniało
pracowników na umowę o pracę.
Tabela 8. Liczba organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników na
umowę o pracę (stan na grudzień 2009)
Liczba
organizacji

[%]
ogółem

[%]
stowarzyszeń

[%]
fundacji

Tak

216

50,5%

55,8%

48,5%

Nie

212

49,5%

44,2%

51,5%

Razem

428

100,0%

100,0%

100,0%

Odpowiedzi

W 212 organizacjach, które zatrudniały pracowników na umowę o pracę (4 nie podały
danych szczegółowych) zatrudnionych było 7.620 osób, co daje średnio 36
pracowników na jedną organizację.
Jeśli chodzi o etaty, to z odpowiedzi 203 organizacji wynika, że w tych organizacjach
było 6.577,6 etatów - średnio 32,4 etatu na jeden podmiot.
8 organizacji (1,9%) będących kościelną osobą prawną zatrudniało 2.077 osób (27,3%
ogółu zatrudnionych na umowę o pracę we wszystkich organizacjach pozarządowych).
Na poniższym diagramie przedstawiono liczbę zatrudnionych pracowników na umowę
o pracę z wyszczególnieniem formy prawnej organizacji.
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Diagram 7. Liczba zatrudnionych na jeden podmiot wg formy prawnej
300
259,6 256,5

Liczba osób
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liczba pracowników

kościelna osoba prawna

liczba etatów

Z analizy przedstawionych danych wynika, że najniższe zatrudnienie na umowę o
pracę występowało w fundacjach (średnio ok. 17 osób na jeden podmiot). Blisko
dwukrotnie większe zatrudnienie było natomiast w stowarzyszeniach (średnio ok. 31
osób na jeden podmiot). Zdecydowanie najwięcej osób (statystycznie) na umowę o
pracę zatrudniały organizacje będące kościelną osobą prawną (średnio ok. 260 osób na
jeden podmiot). Może to tłumaczyć fakt, że organizacje kościelne prowadzą dużo
ośrodków opiekuńczych np. domów dziennego pobytu, domów środowiskowych czy
hospicjów. Tego typu działalność wymusza zatrudnienie szerokiej kadry
wyspecjalizowanych pracowników. Ponadto w przypadku placówek opiekuńczych
zatrudnienie pracowników na umowę o pracę jest niezbędne w związku z
koniecznością zabezpieczenia długotrwałej i nieprzerwanej ich działalności.
73,9% organizacji, które nie zatrudniały pracowników na umowę o pracę (patrz Tabela
8) jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy wskazywały brak środków
finansowych. Kolejne 17,5% organizacji nie widziały takiej potrzeby, a 2,4%
podmiotów swoją działalność opiera wyłącznie na społecznej pracy członków.
Trudność ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach wskazało
natomiast 2,8% organizacji. Inne powody wymieniane przez organizacje pozarządowe
dotyczyły m.in.: problemów z ZUS, brakiem bazy lokalowej lub były związane ze
specyfiką prowadzonej działalności – w takich przypadkach bardziej opłacalnym jest
„zatrudnianie pracowników na godziny”.

- 22 -

Diagram 9. Przyczyny niezatrudniania pracowników na umowę o pracę

17,5%
3,3%
2,8%
2,4%
73,9%

brak środków finansowych
brak takiej potrzeby
inne powody
trudności z kandydatami o odpowiednich kwalifikacjach
działalność opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków

Zatrudniani specjaliści
Organizacje na umowę o pracę najczęściej zatrudniały pracowników biurowych –
70,8% organizacji i pracowników księgowości – 62,5% organizacji, a więc
pracowników zajmujących się sprawami stricte związanymi z prowadzeniem
organizacji od strony formalno-prawnej.
Znaczna liczba organizacji zatrudniała w 2009 roku również osoby, których praca
związana była bezpośrednio ze sferą prowadzonej działalności (bezpośrednim
kontaktem z beneficjentem) a więc terapeutów zajęciowych – 51,9% organizacji czy
rehabilitantów/masażystów – 47,7% organizacji. Spora grupa organizacji zatrudniała
również psychologów (40,7% organizacji), pielęgniarki (26,9% organizacji),
pracowników socjalnych (23,1% organizacji) oraz logopedów (21,3% organizacji).
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Tabela 9. Rodzaj stanowisk na jakich organizacje najczęściej zatrudniały osoby
na umowę o pracę (stan na grudzień 2009)
Stanowiska/specjalizacje

[%]
organizacji

- pracownik biurowy

70,8%

- pracownik księgowości

62,5%

- terapeuta zajęciowy (m.in.: hipoterapeuta, arteterapeuta,
dogoterapeuta, terapii widzenia, choreoterapeuta)

51,9%

- rehabilitant/masażysta

47,7%

- psycholog

40,7%

- kierowca

34,3%

- pielęgniarka/pielęgniarz

26,9%

- pracownik socjalny

23,1%

- logopeda

21,3%

- informatyk
(w tym grafik komputerowy, osoba zajmująca się składem tekstu itp.)

13,9%

- lekarz

13,4%

- pracownik gospodarczy

13,4%

- asystent osoby niepełnosprawnej

13,0%

- doradca zawodowy

12,5%

- kadra kierownicza

10,6%

- trener pracy

9,7%

- prawnik

7,9%

- pedagog specjalny
(m.in.: surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog)

5,6%

Oprócz stanowisk/specjalizacji pracowników wymienionych w Tabeli 9 organizacje
zatrudniały również (w mniejszej skali) kucharzy, nauczycieli, tłumaczy języka
migowego, opiekunów osób niepełnosprawnych, koordynatorów projektów
instruktorów zawodu, pomoc dydaktyczną oraz wychowawców.
Tylko 30% organizacji zatrudniało osoby niepełnosprawne na umowę o pracę (50,5%
organizacji zatrudniała pracowników na umowę o pracę).
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Diagram 8. Procent organizacji zatrudniających ON na umowę o pracę
29,7%

Zatrudnia ON

70,3%

Nie zatrudnia ON

b) Zatrudnienie na umowę o dzieło, umowę zlecenie
Z uzyskanych danych wynika, że w 2009 roku 79,8% organizacji zatrudniało
pracowników na umowę o dzieło lub w formie zlecenia, przy czym tylko w niespełna
1/4 podmiotów (23,1%) zatrudniano w ten sposób osoby niepełnosprawne.
Z takiej formy zatrudniania pracowników statystycznie częściej korzystały fundacje
(83,5%) rzadziej stowarzyszenia (79,8%).
Tabela 10. Liczba organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników na
umowę o dzieło, umowę zlecenie w 2009 roku
Liczba
organizacji

[%]
ogółem

[%]
stowarzyszeń

[%]
fundacji

Tak

335

79,8%

79,8%

83,5%

Nie

85

20,2%

20,2%

16,5%

Razem

420

100,0%

100,0%

100,0%

Odpowiedzi

Organizacje, które zatrudniały w 2009 roku osoby na umowę o dzieło/zlecenie
najczęściej angażowały osoby do prowadzenia księgowości. Taka sytuacja miała
miejsce w nieco ponad połowie w/w organizacji. Ponad 40% organizacji
pozarządowych korzystało z pracy psychologów, natomiast 38% z pracy
rehabilitantów/masażystów. 32% organizacji zatrudniało terapeutów zajęciowych,
25% - informatyków o różnej specjalizacji, a 21% – lekarzy.
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Tabela 11. Rodzaj stanowisk na jakich organizacje najczęściej zatrudniały osoby
na umowę o dzieło, umowę zlecenie w 2009 roku
Stanowiska/specjalizacje

[%]
organizacji

- pracownik księgowości

50,4%

- psycholog

40,6%

- rehabilitant/masażysta
- terapeuta zajęciowy (m.in.: hipoterapeuta, choreo terapeuta,
arteterapeuta, dogoterapeuta, muzykoterapeuta itp.)
- informatyk (w tym grafik komputerowy, osoba zajmująca się składem
tekstu itp.)
- lekarz

38,2%

- pracownik biurowy

19,7%

- logopeda

19,4%

- prawnik

15,8%

- doradca zawodowy

13,1%

- pielęgniarka/pielęgniarz

10,7%

- kierowca

9,6%

- asystent osoby niepełnosprawnej

9,3%

- pracownik socjalny

7,2%

- trener pracy

6,9%

- koordynator projektu

6,3%

- pracownik gospodarczy

5,1%

- nauczyciel
- pedagog specjalny (m.in.: surdopedagog, tyflopedagog,
oligofrenopedagog)

3,3%

- pedagog

3,3%

31,9%
25,1%
21,2%

3,3%

Oprócz wymienionych w Tabeli 11 stanowisk/specjalizacji organizacje zatrudniały
również koordynatorów, wychowawców, instruktorów zajęć sportowych, instruktorów
zajęć artystycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, specjalistów BHP czy
ratowników medycznych (po kilka wskazań) – szczegółowa lista tych pracowników
znajduje się w Załączniku 1.
Należy wspomnieć również, że 22% organizacji korzystało z usług rehabilitantów,
którzy prowadzili własną działalność gospodarczą.
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4. WOLONTARIUSZE W ORGANIZACJI
W 2009 roku blisko 3/4 organizacji pozarządowych (73,4%) korzystało z pracy
świadczonej przez wolontariuszy. W sumie na rzecz tych organizacji pracę świadczyło
19.877 wolontariuszy, co daje średnio 63,5 osoby na jeden podmiot.
Analizując wiek osób, które wykonują pracę w formie wolontariatu można wysunąć
tezę, że z wiekiem wzrasta gotowość do pracy społecznej. W organizacjach najmniej
liczną grupą – 14% ogółu - byli wolontariusze młodociani (do 18 roku życia). Osoby
w wieku aktywności zawodowej stanowiły 40% wolontariuszy, natomiast
najliczniejszą grupę stanowili emeryci – 46% ogółu wolontariuszy.
Diagram 10. Wiek wolontariuszy

46,0%

39,9%

14,0%

wolontariusze młodociani (do 18 roku życia)
wolontariusze w wieku aktywności zawodowej
wolontariusze w wieku emerytalnym

Ze zgromadzonych danych wynika (patrz Tabela 12), iż w 2009 roku organizacje
pozarządowe najczęściej angażowały wolontariuszy do opieki nad osobami
niepełnosprawnymi. Taka sytuacja miała miejsce w niemal 46% organizacjach, które
korzystały z pracy świadczonej przez wolontariuszy. Około 38% organizacji
angażowało wolontariuszy do prowadzenia lub pomocy w prowadzeniu zajęć oraz
terapii. Ponad jedna czwarta organizacji korzystała z pomocy wolontariuszy przy
organizacji imprez integracyjnych, okolicznościowych, konkursów oraz wszelkich
uroczystości. Natomiast w 16% organizacji wolontariusze zajmowali się obsługą
biurową, księgową oraz informatyczną.
Z innych prac wykonywanych przez wolontariuszy na rzecz organizacji
pozarządowych warto wymienić: prowadzenie szkoleń, kursów, pomoc w realizacji
projektów, pomoc dydaktyczną, zbiórki oraz wydawanie rzeczy i żywności,
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konsultacje oraz porady specjalistów, a także pomoc w akcjach zbiórek pieniężnych
(kwestowanie).
Oprócz wymienionych w Tabeli 12 zadań w znacznie mniejszym zakresie organizacje
korzystały z wolontariatu lektorów, tłumaczy, architektów, fotografów, kierowców.
Szczegółowy wykaz prac świadczonych przez wolontariuszy znajduje się w
Załączniku 2.
Tabela 12. Rodzaje zadań wykonywanych przez wolontariuszy w 2009 roku
Zadania/prace wolontariuszy

[%]
organizacji

-

opieka nad osobami niepełnosprawnymi
(codzienna pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych)
prowadzenie zajęć/terapii
pomoc w organizacji imprez
(integracyjnych, okolicznościowych, konkursów, uroczystości)
obsługa biurowa, księgowa, informatyczna

-

działania promocyjne i informacyjne

6,7%

-

prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji

5,4%

-

pomoc w realizacji projektów

4,5%

-

pomoc w kwestowaniu,

4,2%

-

nauka, pomoc dydaktyczna, pomoc w odrabianiu lekcji

4,2%

-

prace porządkowe, techniczne, remontowe

3,8%

-

organizacja turnusów, wypoczynku letniego etc.

3,5%

-

konsultacje, porady specjalistów

2,6%

-

zbiórka i wydawanie żywności oraz pomocy rzeczowej

2,6%

-

naprawa, konserwacja, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

1,3%

-

45,7%
37,7%
26,2%
16,3%

Nieco ponad 1/4 organizacji (26,6%) nie korzystała w 2009 roku z wolontariatu. 41%
tych organizacji odpowiedziało, że opiera się wyłącznie na pracy i zaangażowaniu
członków organizacji, natomiast 25%, że specyfika działalności organizacji nie
wymaga zaangażowania wolontariuszy. 17% organizacji stwierdziło, że nie potrzebuje
pomocy wolontariuszy, gdyż dysponują wystarczającą liczbą pracowników. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że 12% organizacji miało problem z dotarciem do
wolontariuszy.
Pozostałe organizacje nie korzystały z usług wolontariuszy ponieważ m.in.: korzystały
z pracy stażystów, nie znalazły wolontariuszy o odpowiednich kwalifikacjach (np.
znających język migowy) czy też z powodu braku zaufania podopiecznych do osób z
zewnątrz.
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Tabela 13. Przyczyny/powody nie korzystania organizacji19 z pracy świadczonej
przez wolontariuszy
Odpowiedzi

Liczba
organizacji

[%]
organizacji

51

41,1%

31

25,0%

21

16,9%

-

swoją działalność opieramy wyłącznie na pracy
członków naszej organizacji
specyfika działalności naszej organizacji nie wymaga
zaangażowania wolontariuszy
mamy wystarczającą liczbę pracowników

-

mieliśmy problemy z dotarciem do wolontariuszy

15

12,1%

-

inne przyczyny

6

4,8%

124

100,0%

-

Razem

W ocenie ponad połowy organizacji liczba wolontariuszy w Polsce jest na podobnym
poziomie jak w latach ubiegłych. W opinii 22% organizacji w ostatnich latach wzrosła
w Polsce liczba wolontariuszy, natomiast przeciwnego zdania było 8,4% podmiotów.
Organizacje, które uważały, że w ostatnich latach spadła liczba osób angażujących się
w wolontariat upatrują przyczyny takiego stanu rzeczy przede wszystkim w:
- niskiej świadomości korzyści wynikających z bycia wolontariuszem,
- konieczności zaspokajania potrzeb bytowych, a co za tym idzie przedkładania
pracy odpłatnej nad pracę woluntarystyczną,
- ogólnej tendencji w społeczeństwie do zarabiania – kult pieniądza,
- osłabianiu się postaw altruistycznych
- braku przez organizację środków finansowych na pokrycie kosztów ubezpieczenia
wolontariuszy,
- braku wsparcia dla wolontariuszy ze strony władz lokalnych,
- braku czasu – zaangażowanie w pracę wolontariusza wymaga czasu; wymagania
codziennego życia (praca, nauka) sprawiają, że nikt nie dysponuje wolnym czasem,
- braku motywacji do pracy społecznej.

19

¼ organizacji, które przesłały informacje o działalności
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Diagram 11. Dynamika zmian w ostatnich latach w liczbie wolontariuszy
w ocenie organizacji
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50,9%
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jest na podobnym poziomie jak w poprzednich latach
zwiększyła się
brak opinii
zmniejszyła się

Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w dużym stopniu zależna jest od
pracy wolontariuszy. Pomoc udzielana przez wolontariuszy ma zarówno charakter
prostych czynności wspomagających pracę specjalistów, jak również w wielu
przypadkach polega na świadczeniu specjalistycznych usług.
Biorąc pod uwagę zakres zadań wykonywanych przez wolontariuszy – ich
bezinteresowna pomoc wydaje się być nie do przecenienia.
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III.BENEFICJENCI
Ponad połowa organizacji (54%) kierowała swoje działania do osób
niepełnosprawnych bez względu na ich wiek. 1/4 podmiotów zajmowało się głównie
dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, natomiast 8,4% skupiało się głównie na
pomocy osobom niepełnosprawnym w wieku aktywności zawodowej. Celem działania
4,7% organizacji były przede wszystkim osoby niepełnosprawne w podeszłym wieku.
Najmniejszą grupę (1,4%) stanowiły takie, których głównym celem działalności była
pomoc organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe dane przedstawia Tabela 14.
Tabela 14. Beneficjenci organizacji pozarządowych
Liczba
odpowiedzi

[%]
odpowiedzi

- wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na wiek

231

54,0%

- głównie niepełnosprawne dzieci i młodzież

108

25,2%

- głównie osoby niepełnosp. w wieku aktywności zawodowej

36

8,4%

- głównie osoby niepełnosprawne w podeszłym wieku

20

4,7%

- głównie niepełnosprawne dzieci

16

3,7%

- głównie niepełnosprawna młodzież

11

2,6%

- głównie organizacje i instytucje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych

6

1,4%

428

100,0%

Rodzaj beneficjenta

Razem

Spośród 36 organizacji, działających głównie na rzecz osób niepełnosprawnych w
wieku aktywności zawodowej, 24 zajmowały się pomocą osobom niepełnosprawnym
biernym zawodowo. Taka sama liczba podejmowała działania na rzecz osób
bezrobotnych (w tym również osób poszukujących pracy nie pozostających w
zatrudnieniu). 11 podmiotów w zasięgu swojego zainteresowania miało również
pracujące osoby niepełnosprawne.
Organizacje wymieniając głównych beneficjentów swoich działań statystycznie
najczęściej wskazywały na odpowiedź - ogólnie osoby niepełnosprawne (niezależnie
od schorzenia). Kolejne odpowiedzi (pod względem liczby) dotyczyły osób z
upośledzeniem umysłowym o różnej etiologii, osób z dysfunkcją narządu ruchu o
różnej etiologii, osób z dysfunkcją narządu wzroku, osób chorych psychicznie, osób z
dziecięcym porażeniem mózgowym (MPD) oraz osób z dysfunkcją narządu słuchu i
mowy. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
19 organizacji swoje działania prowadziło na rzecz „innych osób niepełnosprawnych”
niż wymienione w kafeterii min.: na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych, osób z chorobami serca i układu krążenia, z Zespołem Turnera czy
chorych na mukowiscydozę.
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Tabela 15. Beneficjenci organizacji pozarządowych wg schorzenia
Liczba
[%]
odpowiedzi odpowiedzi

Rodzaj schorzenia
- na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych

213

39,0%

- głównie osoby z upośledzeniem umysłowym o różnej
etiologii

66

12,1%

- głównie osoby z dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii

35

6,4%

- głównie osoby z dysfunkcją narządu wzroku

27

4,9%

- głównie osoby chore psychicznie

25

4,6%

- głównie osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym (MPD)

23

4,2%

- głównie osoby z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

21

3,8%

- głównie kobiety po mastektomii

18

3,3%

- głównie osoby z autyzmem

17

3,1%

- głównie osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM)

17

3,1%

- głównie osoby z Zespołem Downa

14

2,6%

- głównie osoby z epilepsją

11

2,0%

- głównie osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
(paraplegia, tetraplegia)

10

1,8%

- głównie osoby chore na nowotwory o różnej etiologii

10

1,8%

- głównie osoby chore na dystrofię mięśniową (zanik mięśni)

8

1,5%

- głównie osoby chore na cukrzycę

6

1,1%

- głównie osoby z Chorobą Parkinsona

3

0,5%

- głównie osoby chore na Alzheimera

3

0,5%

- inne osoby niepełnosprawne

19

3,5%
)

Razem

546*

100,0%

)

* Liczba odpowiedzi jest większa od liczby organizacji, gdyż organizacje zaznaczały niejednokrotnie więcej niż jedną
odpowiedź.

Analiza uzyskanych danych wskazuje, że organizacje najczęściej prowadziły działania
na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach powyżej 50 tys.
mieszkańców (40,3% beneficjentów). Nieco ponad 30% beneficjentów działań
organizacji pozarządowych mieszkało na wsi. W 14 przypadkach beneficjentami
organizacji były wyłącznie osoby niepełnosprawne zamieszkałe na wsi.
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Diagram 12. Miejsce zamieszkania beneficjentów organizacji
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miasta powyżej 50 tys.
mieszkańców

IV. FORMY I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
1. PARTNERZY ORGANIZACJI
Organizacje pozarządowe nie żyją w próżni, dlatego dla osiągnięcia celów statutowych
muszą niejednokrotnie podejmować i szukać współpracy z innymi podmiotami i
instytucjami. Z informacji uzyskanych od 424 organizacji wynika, że tylko w jednym
przypadku organizacja nie podjęła współpracy z innymi podmiotami. Pozostałe
organizacje w dużym zakresie swoje działania opierały na współpracy z partnerami.
Średnio na jedną organizację przypadało 6,8 takich partnerów.
Diagram 13. Współpraca organizacji z podmiotami i instytucjami
77,1%
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74,3%
68,4%
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Szeroki i różnorodny wachlarz działań organizacji pozarządowych determinuje
potrzebę współpracy z bardzo różnymi podmiotami. Jak pokazują wyniki, (patrz
Diagram 13) organizacje podejmowały najczęściej współpracę z jednostkami
samorządu terenowego (Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, PCPR/MOPS).
Ważnym partnerem dla organizacji były również inne organizacje pozarządowe, a
także PFRON.
Dla realizacji wspólnych celów dotyczących w szczególności zwrócenia uwagi opinii
publicznej na ważne problemy społeczne czy działań na rzecz określonych rozwiązań
formalno-prawnych, organizacje zacieśniają współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi poprzez tworzenie zrzeszeń lub federacji organizacji. Taka forma
„współpracy” nadaje odpowiednią rangę stawianym postulatom, zwiększa siłę
przebicia i sprzyja skutecznemu rozwiązywaniu kwestii społecznych.
Z uzyskanych danych wynika, że 37,8% (158) organizacji pozarządowych należało do
zrzeszenia lub federacji organizacji. Organizacje te należały przede wszystkim do
zrzeszeń krajowych, choć były i takie, które należały do zrzeszeń międzynarodowych
(32 organizacje).

2. FORMY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
Organizacje pozarządowe mogą prowadzić i prowadzą działalność praktycznie we
wszystkich obszarach życia społeczeństwa demokratycznego. W wielu przypadkach
przejmują na siebie role pierwotnie przypisane instytucjom państwowym. Jako
organizacje non profit ich działania nie są ukierunkowane na zysk, dlatego też mogą
świadczyć usługi w obszarach, które nie są opłacalne dla sektora rynkowego.
Zdecydowana większość organizacji nie ogranicza się do jednej formy działalności,
lecz jest aktywna jednocześnie na kilku płaszczyznach. Analiza danych wskazuje, że
organizacje te najczęściej prowadzą działalność w obszarze ochrona zdrowia,
rehabilitacja: ponad 86% wskazało ten właśnie obszar. Zdecydowana większość ww.
organizacji działa również na polu: pomoc społeczna, usługi socjalne – 73,8%,
turystyka i rekreacja, hobby – 71,4% oraz kultura i sztuka – 70,7% organizacji.
Ponad połowa organizacji prowadziła działalność w obszarze: prawo, prawa
człowieka, działalność polityczna – 60,4% wskazań, działalność informacyjna,
popularyzatorska – 58,5% wskazań oraz kultura fizyczna i sport –56,4% wskazań.
W obszarze edukacja i wychowanie prowadziło działalność 44,3% podmiotów a w
obszarze rynek pracy, aktywizacja zawodowa, zatrudnienie – 38,6%. Są to dwa bardzo
ważne obszary działań organizacji pozarządowych, gdyż mogą w istotny sposób
wpływać na włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne, poprzez wsparcie
ich edukacji przygotowywać ich do życia zawodowego.
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Diagram 14. Pola działań organizacji
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W 2006 roku Stowarzyszenie KLON/JAWOR przeprowadziło (na próbie
ogólnopolskiej) badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce
2006”. Tabela 14 pokazuje obszary działalności organizacji ogółem (na podstawie ww.
badania) oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (na podstawie
danych zebranych przez PFRON).
Na tle badań ogólnopolskich (Stowarzyszenie KLON/JAWOR) zakres działalności
poszczególnych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (w ujęciu
jednostkowym) jest zdecydowanie większy. Organizacje te znacznie częściej niż
organizacje z ww. badania, prowadziły działalność jednocześnie w różnych obszarach.
Wg badań ogólnopolskich organizacje najczęściej prowadziły działalność w
obszarach:
- turystyka i rekreacja, hobby, kultura fizyczna i sport,
- edukacja i wychowanie,
- kultura i sztuka.
Tymczasem organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych najczęściej
prowadziły działalność w obszarach:
- ochrona zdrowia, rehabilitacja,
- pomoc społeczna, usługi socjalne,
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-

turystyka i rekreacja, hobby, kultura fizyczna i sport.

Tabela 14. Pola działań organizacji – porównanie organizacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych z działaniami ogółu organizacji pozarządowych
Pola działań organizacji

Organizacje Organizacje z
wg informacji badania Stow.
KLON/JAWOR
PFRON [%]*)
[%]**)

1

Różnica
P[2]-P[3]

2

3

4

- Ochrona zdrowia, rehabilitacja

86,4%

16,8%

69,6%

- Pomoc społeczna, usługi socjalne

73,8%

20,5%

53,3%

- Turystyka i rekreacja, hobby, kultura
fizyczna i sport

77,0%

46,7%

30,3%

- Kultura i sztuka

70,7%

23,1%

47,6%

- Prawo, prawa człowieka, działalność
polityczna

60,4%

6,9%

53,5%

- Edukacja i wychowanie

44,3%

35,6%

8,7%

- Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja
zawodowa

38,6%

8,8%

29,8%

- Wsparcie instytucji, organizacji
pozarządowych i inicjatyw
obywatelskich

33,0%

9,5%

23,5%

*) – organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
**) – ogół organizacji pozarządowych, dane z 2006 roku na podstawie badań „Kondycja sektora organizacji
pozarządowych w Polsce 2006” zrealizowanego przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR

c) Ochrona zdrowia/rehabilitacja:
Najwięcej organizacji prowadziło działalność w na polu ochrona zdrowia/
rehabilitacja.
W obszarze tym działalność organizacji (Tabela 15) najczęściej skupiała się na
pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych (53,7% podmiotów) oraz dla
rodzin tychże osób (44,2% podmiotów). Znaczna część podmiotów (prawie 44%)
zajmowała się organizacją i prowadzeniem rehabilitacji stacjonarnej.
Inne formy działalności w zakresie rehabilitacji, często wymieniane przez organizacje
to także:
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych
- 31,2% organizacji,
- organizacja i prowadzenie rehabilitacji w domu
osoby niepełnosprawnej
- 19,1% organizacji,
- organizacja (prowadzenie) zajęć z hipoterapii
- 16% organizacji,
- organizacja (prowadzenie) zajęć z dogoterapii
- 10,7% organizacji.
Organizacje prowadziły także szkolenia dla opiekunów i członków rodzin z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tą formą działalności zajmowało się 29,1%
organizacji pozarządowych.
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Ważną i częstą formą pomocy beneficjentom była również pomoc finansowa w
zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków medycznych oraz pomoc
rzeczowa w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków medycznych.
Taką pomoc oferowało 18,8% organizacji.
Ważną dziedziną działalności organizacji jest organizowanie wczesnej interwencji dla
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawnych: 61 organizacji
(14,2%) oferowało takie usługi. 9 podmiotów dysponowało Ośrodkami Wczesnej
Interwencji (OWI).
12,6% podmiotów prowadzi ośrodki, poradnie lub inne placówki ochrony zdrowia dla
osób niepełnosprawnych, a 10,2% organizacji świadczy pomoc w zakresie
przeprowadzania specjalistycznych badań medycznych.
Z innych działań podejmowanych przez organizacje w obszarze ochrona
zdrowia/rehabilitacji warto również wymienić:
- organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz osób niepełnosprawnych
wymagających przeprowadzenia kosztownych operacji nie finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
-

organizacje (prowadzenie) obozów aktywnej rehabilitacji – ważne z punktu
widzenia przywracania osobom niepełnosprawnym samodzielności zarówno w
kwestii związanej z samoobsługą jak i radzeniem sobie w otoczeniu, w którym żyją
(aktywizacji społecznej),

-

prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
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Tabela 15. Organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrona zdrowia/
rehabilitacja
Rodzaj podejmowanych działań

Liczba org.

[%]

- pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

231

53,7%

- pomoc psychologiczna dla rodzin osób niepełnosprawnych

190

44,2%

- organizacja i prowadzenie rehabilitacji stacjonarnej

188

43,7%

- organizacja turnusów rehabilitacyjnych

134

31,2%

- szkolenia dla opiekunów, członków rodzin z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych

125

29,1%

- organizacja i prowadzenie rehabilitacji w domu osoby
niepełnosprawnej

82

19,1%

- pomoc finansowa w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i środków medycznych

81

18,8%

- pomoc rzeczowa w postaci sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i środków medycznych

81

18,8%

- organizacja (prowadzenie) zajęć z hipoterapii

69

16,0%

- organizowanie wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawnych

61

14,2%

- organizacja zbiórek pieniężnych na rzecz osób
niepełnosprawnych wymagających przeprowadzenia
kosztownych operacji nie finansowanych przez NFZ

61

14,2%

- prowadzenie ośrodków, poradni lub innych placówek
ochrony zdrowia dla osób niepełnosprawnych

54

12,6%

- organizacja (prowadzenie) zajęć z dogoterapii

46

10,7%

- pomoc w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań
medycznych

44

10,2%

- organizacja (prowadzenie) obozów aktywnej rehabilitacji

42

9,8%

- pomoc w zakresie podstawowej opieki medycznej

34

7,9%

- wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

5

1,2%

d) Pomoc społeczna, usługi socjalne:
Jednym z najważniejszych obszarów działalności organizacji pozarządowych jest
niewątpliwie pomoc społeczna, usługi socjalne.
Tym obszarem działalności zajmowało się blisko 4/5 podmiotów. Najczęstszą formą
pomocy kierowaną do beneficjentów organizacji była pomoc w załatwianiu różnego
typu spraw urzędowych. Zajmowała się tym ponad połowa (53%) organizacji. 1/3
organizacji udzielała pomocy w postaci darów rzeczowych, natomiast nieco ponad 1/4
(25,8%) świadczyła pomoc rodzinom w zakresie opieki nad osobami
niepełnosprawnymi.
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Znaczna cześć organizacji zajmowała się organizacją dystrybucji darów rzeczowych
(20,7%) oraz udzielała pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
będącym w trudnej sytuacji materialnej (18,6%). Oprócz ww. działań organizacje
zajmowały się również m.in.: pomocą w pracach domowych osobom
niepełnosprawnym mieszkającym samodzielnie, prowadzeniem różnego typu
placówek dziennego pobytu czy prowadzeniem mieszkań chronionych. Szczegółowe
dane przedstawia Tabela 16.
Tabela 16. Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomoc społeczna,
usługi socjalne
Rodzaj podejmowanych działań

Liczba org.

[%]

- pomoc w załatwianiu różnego typu spraw urzędowych

228

53,0%

- pomoc rzeczowa

145

33,7%

- pomoc dla rodzin w zakresie opieki nad osobami niepełno.

111

25,8%

- organizacja dystrybucji darów rzeczowych (w tym
żywności)

89

20,7%

- pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej

80

18,6%

- pomoc dla osób niepełnosprawnych mieszkających
samodzielnie w pracach domowych (m.in. pomoc w
sprzątaniu, robieniu zakupów czy przygotowaniu posiłków)

39

9,1%

- prowadzenie placówek dziennego pobytu (świetlicy
środowiskowej, środowiskowego domu samopomocy itp.)

16

3,7%

- prowadzenie mieszkalnictwa chronionego

15

3,5%

e) Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa:
Organizacje pozarządowe prowadzą intensywną działalność w dziedzinie integracji i
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
swoich beneficjentów/członków organizują różnorodne działania mające na celu
ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym.
Z otrzymanych danych wynika, iż najczęstszą formą pomocy było organizowanie
warsztatów psychologiczno-motywacyjnych wspomagających aktywność zawodową.
Tej formy pomocy udzielało 21,4% organizacji. Ważną rolę w działalności organizacji
odgrywało również doradztwo zawodowe, które prowadziło prawie 20% organizacji.
Wiele organizacji (15,8%) zajmowało się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń i
kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych. Podobna grupa podmiotów
organizowała dla osób niepełnosprawnych staże i praktyki u pracodawców. Taką
formę pomocy deklarowało 14,9 % organizacji.
Analiza zebranych informacji ukazuje również, że organizacje pełnią ważną rolę w
procesie poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne. Ponad 9% z nich w 2009
roku zajmowało się pośrednictwem pracy. Dodatkowo, ponad 7% organizacji
- 40 -

oferowało wsparcie w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu/oprzyrządowania
stanowiska pracy dla pracowników niepełnosprawnych.
Oprócz ww. form działalności, organizacje w mniejszym zakresie zajmowały się
również m.in.: szkoleniem trenerów pracy, osobistych asystentów osób
niepełnosprawnych, świadczyły usługi dla instytucji rynku pracy w kwestiach
dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych czy też organizowały targi pracy.
Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 17.
Tabela 17. Organizacje pozarządowe działające w obszarze - rynek pracy,
zatrudnienie, aktywizacja zawodowa
Rodzaj podejmowanych działań

Liczba org.

[%]

- warsztaty psychologiczno-motywacyjne wspomagające
aktywność zawodową osób niepełnosprawnych

92

21,4%

- doradztwo zawodowe

85

19,8%

- organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

68

15,8%

- organizacja dla osób niepełnosprawnych staży, praktyk u
pracodawców

64

14,9%

- pośrednictwo pracy

40

9,3%

- wsparcie w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu/
oprzyrządowania stanowiska pracy dla osób niepełnospr.

32

7,4%

- szkolenie osobistych asystentów osób niepełnosprawnych (do
pomocy codziennym funkcjonowaniu)

19

4,4%

- usługi na rzecz instytucji rynku pracy

16

3,7%

- szkolenie asystentów pracy (trenerów pracy) osób
niepełnosprawnych

12

2,8%

- targi pracy

10

2,3%

- organizacja kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych

5

1,2%

- prowadzenie Centrów Pracy Dla Osób Niepełnosprawnych

4

0,9%

f) Edukacja i wychowanie:
W obszarze edukacja i wychowanie organizacje najczęściej zajmowały się pomocą
osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu sprzętu komputerowego (również
oprogramowania) umożliwiającego i ułatwiającego edukację. Takie działania
wskazało 23,7% podmiotów. Innym działaniem organizacji na polu edukacji było
udzielanie korepetycji. Pomoc tą świadczyło blisko 10% podmiotów. Podobna liczba
organizacji zapewniała osobom niepełnosprawnym pomoc w dotarciu do szkoły
(transport).
Blisko 8% organizacji zajmowało się prowadzeniem przedszkoli, szkół integracyjnych
bądź szkół dla osób niepełnosprawnych, a także udzielało swoim beneficjentom
pomocy finansowej na zakup książek i materiałów szkolnych. Organizacje
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opracowywały i wydawały podręczniki i pomoce naukowe dla osób
niepełnosprawnych (np. w języku Braille’a) oraz finansowały stypendia dla swoich
beneficjentów. Pozostałe, nie wymienione wyżej działania organizacji przedstawia
Tabela 18.
Tabela 18. Organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacja i
wychowanie
Rodzaj podejmowanych działań

Liczba org.

[%]

- pomoc w uzyskaniu sprzętu komputerowego/urządzeń/
oprogramowania umożliwiających i ułatwiających edukację
osób niepełnosprawnych

102

23,7%

- udzielanie korepetycji osobom niepełnosprawnym

42

9,8%

- pomoc w dotarciu do szkoły (transport)

40

9,3%

- prowadzenie przedszkoli, szkół dla osób niepełnosprawnych
oraz szkół integracyjnych

34

7,9%

- pomoc finansowa w zakupie materiałów szkolnych dla osób
niepełnosprawnych

33

7,7%

- opracowywanie lub wydawanie podręczników pomocy
naukowych dla osób niepełnosprawnych

19

4,4%

- pomoc w dostosowaniu/uzyskaniu podręczników/pomocy
naukowych do potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych

16

3,7%

- organizacja (prowadzenie) szkoleń z języka migowego

11

2,6%

- stypendia szkolne dla osób niepełnosprawnych

4

0,9%

- nagrywanie/rozpowszechnianie podręczników mówionych
przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących

4

0,9%

g) Kultura i sztuka:
Ze zgromadzonych danych wynika, iż najczęściej stosowaną formą działalności
kulturalnej skierowanej do osób niepełnosprawnych była organizacja imprez
kulturalnych. Takie imprezy prowadziło ponad 54% podmiotów. Blisko 41%
organizacji deklarowało, że w 2009 roku organizowało wyjścia do teatru, na koncerty
lub do kina. Organizacją i prowadzeniem działalności scenicznej, teatralnej i
muzycznej dla osób niepełnosprawnych zajmowało się nieco ponad 29% organizacji.
Co 4-ty podmiot zajmował się organizowaniem i prowadzeniem plenerów
artystycznych, zajęć plastycznych, rzeźbiarstwa, fotografii i wzornictwa, 11,4%
wydawało czasopisma oraz książki dotyczące zagadnień związanych z problematyką
niepełnosprawności, a 4% organizacji realizowało produkcje telewizyjne lub radiowe,
których podmiotem były osoby niepełnosprawne.
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Tabela 19. Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultura i sztuka
Rodzaj podejmowanych działań
- organizacja innych imprez kulturalnych dla osób niepełnosp.

Liczba org.
234

[%]
54,4%

- organizacja wyjść do teatru, na koncerty, do kina, itp.

175

40,7%

- organizacja i prowadzenie działalności scenicznej, teatralnej,
muzycznej itp. dla osób niepełnosprawnych

126

29,3%

- organizacja i prowadzenie plenerów artystycznych, zajęć
plastycznych, rzeźby, fotografii, wzornictwa itp. dla osób
niepełnosprawnych

109

25,3%

- wydawanie czasopism, książek dotyczących zagadnień
związanych z problematyką niepełnosprawności

49

11,4%

- produkcje telewizyjne lub radiowe

17

4,0%

h) Turystyka i rekreacja, hobby:
Działalność w obszarze turystyka i rekreacja, hobby wykazało 71,4% organizacji.
Najczęstszą formą działalności w tym obszarze była organizacja wycieczek, wyjazdów
rekreacyjnych i turystycznych: wskazało ją 61,2% organizacji. Organizowaniem dla
osób niepełnosprawnych różnych form wypoczynku w miejscu zamieszkania
zajmowało się 35,1% ww. podmiotów. 19,1% organizacji prowadziło obozy, kolonie
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, natomiast 17,9% zajmowało się
prowadzeniem kółek zainteresowań, rozwijaniem hobby. Warto również zwrócić
uwagę, że 16,3% podmiotów w ramach prowadzonej działalności organizowało
pielgrzymki.
Tabela 20. Organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyka i rekreacja,
hobby
Rodzaj podejmowanych działań

Liczba org.

[%]

- organizacja wycieczek, wyjazdów rekreacyjnych i
turystycznych

263

61,2%

- organizowanie różnych form wypoczynku dla osób
niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania)

151

35,1%

- organizacja obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

82

19,1%

- prowadzenie kółek zainteresowań, rozwijanie hobby

77

17,9%

- organizacja pielgrzymek

70

16,3%

i) Kultura fizyczna i sport:
Uprawianie przez osoby niepełnosprawne sportu, bądź uczestnictwo w zajęciach
sportowych daje wymierne efekty w sferze poprawy sprawności fizycznej jak i w
szeroko rozumianej integracji społecznej. Nieco ponad 56% organizacji prowadziło
działalność w obszarze kultura fizyczna i sport. Działania te najczęściej skupiały się na
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prowadzeniu zajęć sportowo-ruchowych (38,1% podmiotów) oraz organizowaniu i
uczestnictwie beneficjentów organizacji w imprezach sportowych (olimpiady,
zawody) – 36% jednostek. Niespełna 9% podmiotów organizowało również obozy
sportowe dla osób niepełnosprawnych. Podobna liczba prowadziła sekcje i kluby
sportowe.
Tabela 21. Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultura fizyczna i
sport
Rodzaj podejmowanych działań
- prowadzenie zajęć sportowo-ruchowych

Liczba org.
164

[%]
38,1%

- imprezy sportowe (olimpiady, zawody itp.)

155

36,0%

- obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych

38

8,8%

- prowadzenie sekcji i klubów sportowych dla osób niep.

37

8,6%

j) Wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich:
Organizacje pozarządowe oprócz prowadzenia typowej działalności ukierunkowanej
bezpośrednio na pomoc osobom niepełnosprawnym, zajmują się również wspieraniem
innych organizacji/instytucji: 1/3 zajmowała się również taką działalnością.
Najczęstszą formą pomocy udzielanej innym podmiotom były szkolenia
wolontariuszy, które prowadziło 17,9% organizacji. 11,6% organizacji udzielało
wsparcia infrastrukturalnego i organizacyjnego, 7,2% - wsparcia materialnego, 6,3% pomocy prawnej, natomiast 6% udzielało wsparcia finansowego innym
organizacjom/podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tabela 22. Organizacje pozarządowe działające w obszarze wsparcie instytucji,
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
Rodzaj podejmowanych działań
- szkolenia wolontariuszy

Liczba org.
77

[%]
17,9%

- wsparcie infrastrukturalne i organizacyjne

50

11,6%

- wsparcie materialne

31

7,2%

- pomoc prawna dla organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych

27

6,3%

- wsparcie finansowe

26

6,0%

- szkolenia trenerów wolontariuszy

16

3,7%

k) Prawo, prawa człowieka, działalność polityczna:
Znaczna grupa organizacji pozarządowych (34,4%) świadczyła na rzecz swoich
beneficjentów usługi w zakresie pomocy prawnej. W sferze zainteresowań organizacji
pozarządowych znalazła się również działalność związana z wpływaniem na politykę
państwa wobec środowisk osób niepełnosprawnych. Działania te skupiały się głównie
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na reprezentowaniu interesów osób indywidualnych lub grup osób niepełnosprawnych,
organizowaniu i prowadzeniu akcji medialnych czy też lobbingu. Rzadko działalność
miała charakter stricte polityczny: wskazały ją tylko 2 podmioty.
Szczegółowe dane dotyczące liczby organizacji zajmujących tymi sprawami
przedstawia Tabela 23.
Tabela 23. Organizacje pozarządowe działające w obszarze prawo, prawa
człowieka, działalność polityczna
Rodzaj podejmowanych działań
- pomoc prawna dla osób niepełnosprawnych

Liczba org.
148

[%]
34,4%

- reprezentowanie interesów osób lub grup osób
niepełnosprawnych (rzecznictwo)

104

24,2%

- organizacja i prowadzenie akcji medialnych

55

12,8%

- działania lobbingowe

39

9,1%

- działalność o charakterze politycznym

2

0,5%

l) Działalność informacyjna, popularyzatorska:
Ważnym elementem działalności organizacji pozarządowych były przedsięwzięcia
informacyjne i popularyzatorskie. Celem wymienionych działań skierowanych
bezpośrednio do osób niepełnosprawnych jak i do ogółu społeczeństwa jest wpływ na
wzrost świadomości społecznej w zakresie problemów i potrzeb osób
niepełnosprawnych, a przez to na proces wyrównania szans osób niepełnosprawnych.
W ramach procesu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych równie ważne jest
budzenie świadomości samych osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do ich potrzeb
oraz możliwości, jakie mogą wnosić w życie społeczne i zawodowe. Wiedza
uzyskiwana przez osoby niepełnosprawne na temat przysługujących im praw jest
podstawowym elementem pozwalającym sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.
Spośród szeregu działań w obszarze działalność informacyjna, popularyzatorska
podejmowanych przez organizacje pozarządowe na pierwszym miejscu wymieniono
wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Taką działalność
realizowało 44,7% podmiotów. Podobną rolę spełnia również prowadzenie kampanii
społecznych/informacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji, tego rodzaju działalność deklarowało 29,5 % organizacji. Niewiele
mniej – 29,3% organizacji deklarowało działalność w obszarze popularyzacji
osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych.
Działania informacyjne takie jak prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego
dla osób niepełnosprawnych były często wymienianym elementem. Tego rodzaju
działalność prowadziło 28,8% organizacji. Współcześnie wiele organizacji posiada
strony internetowe, których celem jest m.in. przekazywanie ważnych informacji
osobom niepełnosprawnym. Jest to szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych,
które są często mało mobilne oraz osób mieszkających na wsi, gdzie dostęp do
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aktualnej i pełnej informacji bywa znacznie utrudniony. Takie strony (portale)
informacyjne prowadziła 1/4 organizacji.
Pomimo powszechnej informatyzacji – nie jest możliwym dotarcie z przekazem
elektronicznym do wszystkich potrzebujących osób. Z tym problemem starało się
zmierzyć ponad 13% organizacji, opracowując i wydając publikacje dotyczące
zagadnień związanych z problematyką osób niepełnosprawnych. Natomiast prawie 8%
organizacji deklarowało opracowywanie i wydawanie poradników skierowanych do
osób niepełnosprawnych dotyczących samoobsługi i samodzielnego funkcjonowania.
Należy również wspomnieć o organizowanych konferencjach i sympozjach
naukowych (10,2 %), realizowanych filmach o charakterze edukacyjnym (5,8 %) oraz
infoliniach dla osób niepełnosprawnych (4,4 %).
Tabela 24. Organizacje pozarządowe działające w obszarze informacja,
działalność popularyzatorska
Rodzaj podejmowanych działań
- wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnospr.

Liczba org.
192

[%]
44,7%

- prowadzenie kampanii społecznych/informacyjnych na rzecz
integracji osób niep. i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

127

29,5%

- popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych

126

29,3%

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów

124

28,8%

- prowadzenie stron internetowych skierowanych do osób
niepełnosprawnych, tworzenie i prowadzenie portali
internetowych wspierających środowiska osób niepełnospr.

106

24,7%

- opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących
zagadnień związanych z problematyką osób
niepełnosprawnych

57

13,3%

- finansowanie lub współfinansowanie konferencji i sympozjów
naukowych dotyczących zagadnień niepełnosprawności

44

10,2%

- opracowywanie i wydawanie poradników skierowanych do
osób niepełnosprawnych (dotyczących samoobsługi,
samodzielnego funkcjonowania itp.)

34

7,9%

- tworzenie filmów edukacyjnych, produkcje telewizyjne lub
radiowe

25

5,8%

- prowadzenie infolinii dla osób niepełnosprawnych

19

4,4%

- prowadzenie badań naukowych dotyczących
niepełnosprawnych, a także zbieranie i przetwarzanie danych

17

4,0%

- nagrywanie i rozpowszechnianie książek mówionych
przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących

5

1,2%
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3. WYBRANE PODMIOTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE
Organizacje pozarządowe - oprócz działalności przedstawionej w punkcie 2
niniejszego rozdziału - zajmują się także prowadzeniem różnego typu ośrodków i
jednostek świadczących kompleksowe usługi beneficjentom organizacji. Do
najczęściej wymienianych przez organizacje podmiotów należały Warsztaty Terapii
Zajęciowej. Podstawowym celem ich działalności jest aktywizacja społeczna i
zawodowa osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Cel ten
realizują poprzez prowadzenie różnego typu terapii, warsztatów, zajęć
przysposabiających osoby niepełnosprawne do samodzielnego życia, czy też zajęć
ukierunkowanych na zdobywanie umiejętności zawodowych. Spośród 430 organizacji,
które nadesłały informacje, 88 prowadziło własne WTZ.
18 organizacji prowadziło Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawcze,
zajmujące się m.in. szkolnictwem specjalnym. W takich ośrodkach obowiązek szkolny
realizują osoby niepełnosprawne, które z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać do
szkół w normalnym trybie. Nieodłącznym elementem takich placówek - oprócz zajęć
edukacyjnych - jest rehabilitacja niepełnosprawnych uczniów. Program szkolny w tych
placówkach jest dostosowany do poziomu intelektualnego uczniów oraz często
poszerzony o dodatkowe zajęcia np. ułatwiającą komunikowanie się (nauka języka
migowego, nauka pisania brajlem itp.).
Organizacje pozarządowe zajmowały się również prowadzeniem placówek dla osób
nieuleczalnie chorych (hospicja): 12 organizacji prowadziło hospicja, natomiast 9
organizacji Domy Pomocy Społecznej, w których znajdują opiekę osoby starsze,
niepełnosprawne i zagrożone bezdomnością.
Spośród innych podmiotów prowadzonych przez organizacje, warto wymienić również
Zakłady Aktywności Zawodowej, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych (9 organizacji prowadziło ZAZ).
Tabela 25. Wybrane ośrodki/podmioty prowadzone przez organizacje
Wyszczególnienie

Liczba org.

-

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

88

-

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy (OREW)

18

-

Hospicjum

12

-

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

9

-

Dom Pomocy Społecznej

9

-

Spółdzielnia Socjalna

1

Jedna organizacja pozarządowa była organizatorem spółdzielni socjalnej. Instytucja
spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona ustawą z dnia 20 kwietnia 2004
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roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy20 poprzez zmianę ustawy z
dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.21 Aktualnie spółdzielnie socjalne
funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o
spółdzielniach socjalnych.22
Spółdzielnia socjalna jest to rodzaj przedsiębiorstwa, w którym pracę świadczą
członkowie spółdzielni. Zadaniem spółdzielni jest umożliwienie jej członkom powrotu
do pełnego życia społecznego i aktywności zawodowej. Członkami takiej spółdzielni
mogą być tylko osoby wykluczone społecznie jak np. bezrobotni, niepełnosprawni,
alkoholicy, narkomani, bezdomni itp.

20

(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)
22
(Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
21
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V. PROBLEMY ORGANIZACJI
1. TRUDNOŚCI/PRZESZKODY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
STATUTOWYCH
Organizacje pozarządowe realizując swoje zadania statutowe napotykają na różnego
typu trudności i przeszkody, które mają duży wpływ na prowadzoną działalność,
niejednokrotnie zmuszając te organizacje do ograniczenia, czy też rezygnacji z
konkretnych działań.
Z uzyskanych przez Fundusz informacji wynika, że organizacje pozarządowe
najczęściej borykają się z brakiem wystarczającej ilości środków finansowych. Takiej
odpowiedzi udzieliło 87,2% organizacji. Oznacza to w praktyce, że na 10 organizacji,
tylko jedna nie miała problemów z pozyskaniem wystarczających środków na
realizację celów statutowych.
Wskazywane trudności dotyczyły również działalności Funduszu, a konkretnie
programów PFRON, które wg organizacji mają nadmiernie rozbudowane procedury.
Na ten problem wskazało 46,6% organizacji. Podobna liczba organizacji (45,9%)
widzi trudności w prowadzeniu swojej działalności spowodowane nadmiernie
rozbudowaną biurokracją administracji publicznej.
Ważnym elementem, z punktu widzenia stabilności prowadzonej działalności oraz
zakresu usług kierowanych bezpośrednio do beneficjentów, jest baza lokalowa.
Problemy z zapewnieniem odpowiednich lokali do prowadzenia działalności ma
40,9% organizacji. Dla nieco ponad 34% organizacji problemem w realizacji zadań
statutowych jest również brak odpowiedniej ilości sprzętu (komputery,
oprogramowanie, itp.).
Kolejnym, acz niemniej istotnym utrudnieniem w działalności prowadzonej przez
organizacje, jest brak odpowiedniej liczby pracowników. Odpowiedź tą wskazało
30,7% podmiotów. Z innych trudności, z którymi borykają się organizacje, warto
wymienić również niewystarczającą promocję organizacji oraz brak lub
niewystarczającą liczbę środków transportu. Odpowiedzi takich udzieliło 24,1%
organizacji. Szczegółowe dane dotyczące opisywanego zagadnienia przedstawia
Tabela 26.
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Tabela 26. Trudności/przeszkody w zakresie realizacji zadań statutowych
-

Trudności/przeszkody
niewystarczające środki finansowe

-

nadmiernie rozbudowane procedury programów PFRON

197

46,6%

-

nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji
publicznej

194

45,9%

-

braki lokalowe

173

40,9%

-

braki sprzętowe (komputery, oprogramowanie, itp.)

145

34,3%

-

brak odpowiedniej liczby pracowników

130

30,7%

-

niewystarczająca promocja organizacji

102

24,1%

-

brak/niewystarczająca liczba środków transportu

102

24,1%

-

trudności w sprostaniu wysokim wymogom formalnym (np.
przy rozliczeniu z urzędem skarbowym czy prawidłowym
rozliczeniu projektów)

94

22,2%

-

nadopiekuńczość wobec osób niepełnosprawnych ze strony
ich rodzin/opiekunów

79

18,7%

-

trudności w pozyskiwaniu partnerów do realizacji
wspólnych projektów

68

16,1%

-

trudności w angażowaniu wolontariuszy

58

13,7%

-

brak odpowiednich kwalifikacji kadry organizacji

45

10,6%

-

zbyt wysokie podatki

26

6,1%

2. ZAKRES POMOCY
POZARZĄDOWE

OCZEKIWANEJ

Liczba org.
369

[%]
87,2%

PRZEZ

ORGANIZACJE

Z danych wynika, że organizacje najczęściej oczekują wsparcia w zakresie
pozyskiwania środków finansowych (72,8% organizacji) oraz pomocy finansowej
(70,2%). Połowa organizacji oczekuje również pomocy przy pisaniu projektów i
promocji działalności organizacji.
38,4% organizacji oczekuje od instytucji państwowych pomocy w przeprowadzeniu
szkoleń. Niewiele mniej (37,7%) organizacji chciałoby otrzymywać od instytucji
rządowych jak i samorządowych zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej skierowanych do konkretnych grup osób niepełnosprawnych, natomiast
26,3% - zlecenia zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej państwa.
Kolejnym ważnym rodzajem oczekiwanej pomocy jest pomoc prawna (32,1%) oraz
pomoc w znalezieniu partnerów do realizacji wspólnych projektów (31,4%).
Sklasyfikowane potrzeby przedstawia Tabela 27.
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Tabela 27. Zakres pomocy oczekiwanej przez organizacje pozarządowe
Rodzaj pomocy

Liczba org.

[%]

- pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych

313

72,8%

- pomoc finansowa

302

70,2%

- pomoc w pisaniu projektów

217

50,5%

- promocja działalności organizacji

215

50,0%

- szkolenia dla pracowników organizacji

165

38,4%

- zlecanie organizacjom zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej skierowanych do konkretnych grup osób
niepełnosp. (np. niepełnosprawnych ruchowo, słuchowo etc.
etc.)

162

37,7%

- pomoc prawna

138

32,1%

- pomoc w zakresie znalezienia partnerów do realizacji
wspólnych projektów

135

31,4%

- zlecanie organizacjom zadań z zakresu szeroko rozumianej
polityki społecznej państwa

113

26,3%

- doradztwo merytoryczne związane z rodzajem działalności
prowadzonej przez organizacje

84

19,5%

- pomoc organizacji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie w
działalności nowoczesnych technologii

82

19,1%

- pomoc w rekrutacji wolontariuszy

56

13,0%

- pomoc w zakresie organizacji pracy i zarządzania

36

8,4%

3. POTRZEBY SZKOLENIOWE
W organizacjach pozarządowych, podobnie jak w podmiotach gospodarczych,
podnoszenie kwalifikacji pracowników jest ważnym i koniecznym elementem
(zwłaszcza przy realizacji celów długofalowych) i w konsekwencji decyduje o
sukcesie ich działalności. Spośród organizacji, które nadesłały informacje, tylko 4%
podmiotów nie wskazuje żadnych potrzeb w zakresie szkoleń, pozostałe 96%
organizacji widzi potrzebę szkoleń pracowników, członków organizacji czy też
wolontariuszy.
Najczęściej wymieniane szkolenia (71,9% wskazań organizacji) związane były z
pozyskiwaniem funduszy na działalność, a także z zakresu przygotowania i pisania
projektów (64% organizacji). Znaczna część organizacji wskazała również na potrzeby
szkoleniowe dotyczące zagadnień formalno-prawnych (34,2%), z zakresu prowadzenia
księgowości (24,1%) oraz, w nieco mniejszym zakresie, zarządzania organizacją
(18%), a więc szkolenia związane bezpośrednio z prowadzeniem i rozliczaniem
formalno-prawnym organizacji.
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Inne potrzeby szkoleniowe zgłaszane dość często przez organizacje dotyczyły: metod
motywacji
beneficjentów,
kursów/szkoleń
osobistych
asystentów
osób
niepełnosprawnych, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz stosowania
nowych technologii w pracy. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
Tabela 28. Potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych
-

Rodzaj szkolenia/kursu
pozyskiwanie funduszy

Liczba org.
292

[%]
71,9%

-

przygotowanie i pisanie projektów

260

64,0%

-

zagadnienia formalno-prawne

139

34,2%

-

prowadzenie księgowości

98

24,1%

-

metody motywacji beneficjentów

90

22,2%

-

zarządzanie organizacją

73

18,0%

-

kursy/szkolenia na osobistych asystentów osób
niepełnosprawnych

70

17,2%

-

rozwijanie umiejętności interpersonalnych (autoprezentacja,
komunikacja, negocjacje)

65

16,0%

-

stosowanie nowoczesnych technologii w pracy

59

14,5%

-

zarządzanie zasobami ludzkimi

49

12,1%

-

umiejętność obsługi komputera (szkolenia komputerowe)

36

8,9%

-

wiedza z zakresu specyfiki działalności organizacji

35

8,6%

-

doradztwo zawodowe

30

7,4%

-

organizacja pracy

24

5,9%

Z analizy odpowiedzi udzielanych na pytanie dot. wskazania celów do sfinansowania
w pierwszej kolejności w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych
wynika, iż organizacje pozarządowe najczęściej wykorzystałyby je na realizację
swojej podstawowej działalności statutowej. Znaczna część organizacji dodatkowe
środki finansowe przeznaczyłaby na organizację zajęć rehabilitacyjnych dla swoich
podopiecznych, zatrudnienie dodatkowej specjalistycznej kadry, działalność z zakresu
kultury, sportu i rekreacji, a także na doposażenie placówek, przede wszystkim w
sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, w pomoce do prowadzenia zajęć, w sprzęt
komputerowy, a także wyposażenie biur.
Znaczna grupa organizacji ww. środki wykorzystałaby w celu rozszerzenia
działalności, np. na utworzenie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii
zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjnych i ośrodków wczesnej interwencji, na
utworzenie i prowadzenie domów samopomocy, świetlic terapeutycznych i innych
placówek działających na rzecz podopiecznych organizacji. Często organizacje
dodatkowe środki wykorzystałyby na pokrycie wkładu własnego do projektów
finansowanych z innych źródeł (prawdopodobnie finansowanych z funduszy
europejskich).
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Na podstawie udzielonych przez organizacje odpowiedzi można również
wywnioskować istotny brak środków finansowych na realizację projektów
inwestycyjnych. Duża część organizacji dodatkowe środki przekazałaby na remonty i
modernizację obiektów, jak również budowę lub rozbudowę obiektów przeznaczonych
na działalność rehabilitacyjną. Nieco mniej odpowiedzi dotyczyło kwestii budowy lub
remontów obiektów na potrzeby mieszkalnictwa chronionego.
Znaczna część organizacji wskazuje na braki finansowe związane z realizacją
działalności bieżącej typu: opłaty czynszowe, koszty wynajmu lokali, wynagrodzenia
pracowników itp. Spora część organizacji jako cel wykorzystania dodatkowych
środków wskazywała również finansowanie szkoleń dla swoich pracowników i
podopiecznych organizacji, a także na prowadzenie działalności z zakresu kultury,
sportu i turystyki, jak również działalności promocyjnej i wydawniczej.
Równoważnym celem wykorzystania środków okazało się również dofinansowanie
beneficjentom organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
W dalszej kolejności dodatkowe środki uzyskane przez organizacje pozarządowe
wykorzystano by na pomoc materialną dla beneficjentów organizacji (pomoc
finansowa na poprawę warunków bytowych, pomoc w zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego, sportowego, ubrań, leków, finansowanie kosztów leczenia itp.).
Jako najmniej priorytetowe wskazano działania związane z aktywizacją zawodową
osób niepełnosprawnych oraz potrzebą zakupu środków transportu. Szczegółowe cele
wskazane przez organizacje zostały przedstawione w Załączniku 3.
Należy zauważyć, iż na pytanie: jak widzą przyszłość organizacji i jakie mają plany na
najbliższe lata – większość organizacji odpowiedziała, iż z optymizmem patrzy w
przyszłość, wierząc w możliwość realizacji swoich planów. Organizacje wskazują na
stabilizację prowadzonej działalności, planują kontynuowanie wytyczonych celów i
konsekwentną realizację zadań statutowych w okresie wieloletnim.
W wielu wypowiedziach podkreślane jest, że organizacje nastawione są na rozwój
prowadzonej działalności, rozbudowę obiektów, realizację nowych przedsięwzięć i
wdrażanie nowych inicjatyw. Sprzyja temu, jak można domniemywać, deklarowany
przez część organizacji coroczny wzrost liczby członków. Zauważana przez
organizacje tendencja wzrostowa mobilizuje je do intensyfikacji działań mających na
celu pozyskanie większych środków finansowych. Wiele organizacji upatruje szansę
na zdobycie dodatkowego źródła finansowania w uzyskaniu statusu Organizacji
Pożytku Publicznego. Cześć organizacji dostrzega nową perspektywę rozwoju w
pozyskiwaniu środków unijnych. Planują uczestnictwo w konkursach EFS oraz
realizację projektów unijnych.
Organizacje deklarują, iż uzyskane nowe środki finansowe przeznaczone będą na
remonty, wyposażanie oraz rozbudowę istniejących placówek i ośrodków oraz na
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budowę, zakup lub wynajem dodatkowych pomieszczeń. Planują również zwiększenie
zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych obecnie pracowników.
Czternaście organizacji uwzględniło w swoich planach na najbliższe lata chęć
utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Biorąc pod uwagę ilość
funkcjonujących/utworzonych dotychczas ZAZ (67 w ciągu 10 lat) można zauważyć
znaczący wzrost zainteresowania tego rodzaju działalnością.
Należy jeszcze wspomnieć o znajdujących się w mniejszości wypowiedziach
wskazujących na to, że część organizacji „żyje z roku na rok”. Obawy co do dalszego
funkcjonowania dotyczą organizacji deklarujących brak stabilizacji finansowej ze
względu na kurczenie się źródeł pozyskiwania środków dla organizacji
pozarządowych. Również organizacje nie dysponujące wystarczającymi
warunkami/zasobami lokalowymi obawiają się o swoją przyszłość. Szczegółowe plany
organizacji zostały przedstawione w Załączniku 4.

4. OCENA SWOJEJ ORGANIZACJI
Jedno z pytań dotyczyło samooceny organizacji pozarządowych pod względem m.in.:
prowadzonej działalności, oceny członków/pracowników organizacji, czy też zaplecza
materialnego (środków trwałych). Ocena ww. cech/czynników została wyrażona w
pięciostopniowej skali porządkowej (skala Likerta). Diagram 15. przedstawia wyniki
udzielonych na te pytania odpowiedzi.
Jak można było przypuszczać, organizacje pozarządowe bardzo wysoko oceniają
swoją działalność. Takie cechy jak: bezinteresowność w działaniu, wysoka jakość
świadczonych usług, działalność sprzyjająca rozwijaniu wśród beneficjentów
organizacji zachowań prospołecznych czy skuteczność działania organizacji
otrzymywały ponad 90% odpowiedzi pozytywnych. Nieco tylko słabiej (mniej ocen
jednoznacznych „zdecydowanie tak” więcej „raczej tak”) zostały ocenione takie cechy
pracowników/członków organizacji jak: zaangażowanie w pracę organizacji, wysokie
kwalifikacje, profesjonalizm czy determinacja i konsekwencja w działaniu.
Organizacje pozarządowe w swojej ocenie najbardziej krytyczne były w kwestiach
dotyczących własnego zaplecza materialnego: 40% źle ocenia posiadane zaplecze
lokalowe, natomiast 30% - zaplecze sprzętowe.

- 54 -

Diagram 15. Wybrane cechy organizacji
w naszej działalności kierujemy się bezinteresownością

84,6

działania podejmowane przezorganizację sprzyjają rozwijaniu
zachowań prospołecznych

2

12,4

65,8

5,2

28,2

3,4
członkowie/pracownicy naszej organizacji angażują się w
pracę organizacji

50,5

nasza organizacja zapewnia wysoką jakość świadczonych
usług

50,1

40,9

4,9

38,4

9,0 1,7

45,7

6,1 1

nasza organizacja działa skutecznie

47,2

członkowie/pracownicy naszej organizacji mają wysokie
kwalifikacje

47,1

członków/pracowników naszej organizacji cechuje
determinacja i konsekwencja w działaniu

46,6

42,1

9,2 1,7

członków/pracowników naszej organizacji cechuje
profesjonalizm

46,6

41,1

9,3

nasza organizacja wykorzystuje w pracy nowoczesne
technologie

19,8

nasza organizacja posiada odpowiednie zaplecze lokalowe

18,6

nasza organizacja posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe
0%

zdecydowanie tak

raczej tak

42,7
29,5

13,6

42,9
20%

trudno powiedzieć
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9,0 4,5

38,8

40%

raczej nie

22,9
12,6

21,7
10,4

60%

3

11,2 3,3

17,6

22,2

10,9

80%

zdecydowanie nie

100%

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Zdobywanie środków na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe jest
ważnym zadaniem i jednocześnie dużym wyzwaniem. Z danych wynika, że 43%
organizacji z powodu posiadania zbyt małych środków finansowych nie zrealizowało
zakładanych celów w 2008 roku. Takie problemy miało 41,5% stowarzyszeń i ponad
48% fundacji.
Na brak wystarczających środków finansowych nie miał dużego wpływu fakt
posiadania statusu organizacji pożytku publicznego (uprawniającego do uzyskiwania
środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych): 66% organizacji, które
miały problemy z realizacją celów w 2008 roku posiadało status organizacji pożytku
publicznego.
Trudno ocenić, czy taka sytuacja wynika z ogólnych kłopotów organizacji w
pozyskiwaniu środków, czy raczej ze zbyt ambitnych celów zakładanych przez
organizacje.

1. ŚRODKI FINANSOWE ORGANIZACJI
Z analizy uzyskanych danych wynika, że najwięcej (19,2%) organizacji
pozarządowych w 2008 roku dysponowało środkami od 10 do 50 tys. zł. Nieco mniej
(16,2%) organizacji dysponowało środkami w kwocie powyżej 1 miliona zł, natomiast
15,2% - środkami w przedziale od 100 do 250 tys. zł.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że ponad 17% organizacji na prowadzenie swojej
działalności i realizację celów statutowych w 2008 roku dysponowały kwotą nie
przekraczającą 10 tysięcy zł., a aż 4,3% dysponowało środkami w wysokości do 1.000
zł. Szczegółowe dana tego zagadnienia przedstawia Diagram 16.
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Diagram 16. Wysokość środków finansowych jakimi dysponowały organizacje
pozarządowe w 2008 roku
4,3%

do 1 tys. zł

6,3%

od 1 do 5 tys. zł

6,8%

od 5 do 10 tys. zł

19,2%

od 10 do 50 tys. zł

11,4%

od 50 do 100 tys. zł

15,2%

od 100 do 250 tys. zł

8,1%

od 250 do 500 tys. zł

12,6%

od 500 tys. zł do 1 mln zł

16,2%

powyżej 1 mln zł
0%

4%

8%

12%

16%

20%

Liczba organizacji

W Tabeli 29 przedstawiono porównanie wysokości środków będących w 2008 roku w
dyspozycji stowarzyszeń i fundacji. Z przedstawionych danych można wnioskować, że
nie ma wyraźnych tendencji, które mogły by wyraźnie różnicować te dwa typy
organizacji. Jedyne znaczące różnice dotyczą:
-

środków do 1 tysiąca zł, którymi dysponowało aż 5,2% stowarzyszeń, natomiast
nie było ani jednej fundacji o tak ograniczonych środkach,

-

środków powyżej 1 mln zł, którymi dysponowało 14,3% stowarzyszeń i 19%
fundacji.

Tabela 29. Wysokość środków finansowych w 2008 roku wg rodzaju organizacji
Organizacje
ogółem [%]

Stowarzyszenia
[%]

Fundacje
[%]

do 1 tys. zł

4,3%

5,2%

0,0%

od 1 do 5 tys. zł

6,3%

5,9%

8,9%

od 5 do 10 tys. zł

6,8%

6,8%

7,6%

od 10 do 50 tys. zł

19,2%

20,2%

19,0%

od 50 do 100 tys. zł

11,4%

12,1%

8,9%

od 100 do 250 tys. zł

15,2%

14,7%

16,5%

od 250 do 500 tys. zł

8,1%

8,1%

7,6%

od 500 tys. zł do 1 mln zł

12,6%

12,7%

12,7%

powyżej 1 mln zł

16,2%

14,3%

19,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Przedziały

Razem
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2. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW ORGANIZACJI
Organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z różnorodnych źródeł
finansowania swojej działalności. W 2008 roku głównym źródłem przychodów
organizacji były dotacje ze środków publicznych. Środki te stanowiły 51% ogółu
środków finansowych będących w dyspozycji organizacji. Blisko połowę tych
środków (24,5%) stanowiły dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a w nieco mniejszym zakresie dotacje samorządowe (17,8%).
Drugim w kolejności, ważnym źródłem finansowania działalności organizacji były
darowizny od osób fizycznych, które stanowiły 12,7% z ogółu przychodów a także
kwoty uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (12,4%) - w tym
przypadku warto zaznaczyć, że nie wszystkie organizacje pozarządowe mogły
skorzystać z tego źródła.
Kolejnym, znaczącym źródłem przychodów organizacji w 2008 roku były składki
członkowskie, które stanowiły blisko 10% ogółu przychodów, a w następnej
kolejności środki wypracowane przez organizację (m.in. z działalności gospodarczej,
środków generowanych z majątku organizacji czy prowadzonej działalności odpłatnej)
- 6,6% przychodów.
4,7% ogółu przychodów organizacji w 2008 roku zapewnił sponsoring, czyli
finansowanie określonego przedsięwzięcia/działalności organizacji przez sponsora w
celu promocji firmy bądź osoby fizycznej. Pozostałe (nie wymienione) źródła
przychodów organizacji pozarządowych stanowiły w sumie ok. 2% - patrz Tabela 31.
Analizując źródła finansowania poszczególnych organizacji widzimy, że ponad 79%
podmiotów w 2008 roku na swoją działalność otrzymało dotacje ze środków
publicznych. Najczęściej były to dotacje samorządowe (63,8% organizacji) oraz z
PFRON (60,6% organizacji). Na uwagę zasługuje również informacja, że dla 11,3%
organizacji jednym ze źródeł finansowania działalności były środki pozyskane z
funduszy unijnych. Dla blisko 73% organizacji pozarządowych źródłem finansowania
były darowizny od osób prywatnych i instytucji oraz składki członkowskie.
Korzyści finansowe z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymało blisko
60% podmiotów, w połączeniu z informacją o liczbie organizacji posiadających status
organizacji pożytku publicznego oznacza, że 13,3% podmiotom uprawnionym do
uzyskiwania środków z tego źródła nie udało się pozyskać żadnych środków na
prowadzenie swojej działalności. Dla 31% podmiotów źródłem dochodu były także
środki wypracowane przez samą organizację, natomiast dla 28% podmiotów takim
źródłem był również sponsoring. Szczegółowe informacje o źródłach przychodów
organizacji pozarządowych przedstawia Tabela 30.
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Tabela 30. Źródła finansowania działalności organizacji w 2008 roku
Źródła przychodów
Dotacje ze środków publicznych, w tym:

Udział [%]
środków

Odsetek org.,
które korzystały z
danego źródła

50,97%

79,4%

- Samorząd

17,81%

63,8%

- PFRON

24,54%

60,6%

- Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2,42%

8,5%

- Fundusze unijne

3,12%

11,3%

- Inne

3,07%

8,5%

Darowizny od osób prywatnych i instytucji

12,69%

72,6%

1% podatku dochodowego od osób fizycznych

12,42%

59,5%

Składki członkowskie

9,60%

72,9%

Środki wypracowane przez organizację
(m.in. działalność gospodarcza, działalność odpłatna,
środki generowane z majątku organizacji)

6,56%

30,9%

Sponsoring

4,72%

28,1%

Publiczne zbiórki

1,38%

16,6%

Nawiązki sądowe

0,63%

3,5%

Pozostałe

1,02%

8,0%

Razem

100,0%

Działalność gospodarcza
Jednym z ważnych źródeł finansowania organizacji pozarządowych są środki
wypracowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy zwrócić
uwagę, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie
w wypadku, gdy mają taki zapis statutowy i w rozmiarach uzasadnionych celami
statutowymi. Oznacza to, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może stanowić
głównego celu ich działań, lecz musi mieć charakter pomocniczy w stosunku do
działalności statutowej danej organizacji.
W statucie 61% organizacji znajdował się zapis o możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej. Taki zapis miało blisko 59% stowarzyszeń i 70% fundacji.
Z analizy uzyskanych danych wynika jednak, że tylko nieznaczna część (32
organizacje) w 2008 roku prowadziła działalność gospodarczą.
Z danych z 24 organizacji (8 nie podało kwot) wynika, że w 2008 roku organizacje te
wypracowały przychód w wysokości 6.243.457 zł, co daje średnio na jedną
organizację kwotę 260.144 zł. Środki te są niebagatelne, dlatego należy przypuszczać,
że podmioty te dysponują dużym potencjałem. Warto również zwrócić uwagę na fakt,
że 60% tych przychodów wypracowały fundacje, natomiast pozostałe 40%
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stowarzyszenia. Co ważne, stowarzyszenia te pod względem liczby członków w
zdecydowanej większości należy uznać za małe – do 60 członków.
Środki finansowe w ramach programów unijnych i zadań zlecanych
Większość organizacji (52,2%) nie ubiegało się do tej pory o środki unijne. Głównymi
wskazanymi powodami takiego stanu rzeczy były:
- brak wiedzy w tym zakresie,
- brak odpowiedniej kadry,
- brak środków na wkład własny,
- zbyt skomplikowane procedury,
- brak takiej potrzeby (12 organizacji).
Spośród tych organizacji, które ubiegały się o fundusze europejskie (ok. 48%) tylko 95
organizacjom (mniej niż połowa ubiegających się) udało się te fundusze pozyskać.
Najczęściej organizacje pozarządowe korzystały ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – w
poprzednim okresie programowania był to Sektorowy Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich. Wymieniono również takie fundusze jak: Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (FIO), Program Młodzież w Działaniu, Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych, EQUAL.
Na pytanie: „Jakie były szczegółowe cele projektów” 31 organizacji odpowiedziało
ogólnie: aktywizacja zawodowa i społeczna lub integracja osób niepełnosprawnych (w
kilku przypadkach projekty dotyczyły wybranych rodzajów niepełnosprawności lub
młodzieży niepełnosprawnej). Pozostałe udzielone odpowiedzi prezentujemy w
Załączniku 5.
Niecałe 40% organizacji w 2008 roku korzystało ze środków finansowych PFRON w
ramach programu PARTNER. Po wprowadzeniu realizacji zadań zlecanych
(równoczesne zakończenie programu PARTNER), ze środków tych w 2009 roku
skorzystało nieco więcej organizacji - 46%.
Dużo więcej organizacji korzystało ze środków finansowych w ramach zadań
publicznych zlecanych przez instytucje publiczne inne niż PFRON (blisko 60% w
2008 roku). Organizacjom najczęściej zlecano zadania w zakresie: ochrony zdrowia i
rehabilitacji, turystyki i rekreacji, edukacji i wychowania, kultury fizycznej i sportu.
Rzadziej zlecane zadania dotyczyły takich obszarów jak: wsparcie instytucji,
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, prawa, praw człowieka,
działalności politycznej oraz rynku pracy, zatrudnienia.
Szczegółowe dane dotyczące zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
przedstawiono w Załączniku 6.

Zwolnienia z podatków i opłat
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Jako źródło finansowania działalności organizacji można również pośrednio traktować
środki publiczne uzyskane w postaci zwolnień od podatków i opłat. I tak w 2008 roku
40% organizacji pozarządowe korzystało ze zwolnień od podatku dochodowego od
osób prawnych. Ze zwolnień: od podatku od nieruchomości korzystało 21,4%
organizacji, od opłaty skarbowej 18,1% organizacji a od opłat sądowych - 16,7%.
Najrzadziej organizacje korzystały ze zwolnień od podatku od czynności cywilnej.
Diagram 17. Zwolnienia, z których korzystały organizacje w 2008 roku
40,0%

od podatku dochodowego od osób prawnych

21,4%

od podatku od nieruchomości

18,1%

od opłaty skarbowej

16,7%

od opłat sądowych

7,7%

od podatku od czynności cywilnej
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Liczba organizacji

Z wyżej wymienionych zwolnień w 2008 roku w różnym stopniu skorzystało 68,6%
organizacji pozarządowych .
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VII. PODSUMOWANIE
1. Informacje o swojej działalności nadesłało 430 organizacji pozarządowych
działających na rzecz środowiska/osób niepełnosprawnych. Były to organizacje
zarówno z dużych aglomeracji miejskich, jak i z małych miejscowości,
prowadzące działalność na terenie całego kraju (również poza granicami kraju) jak
i organizacje regionalne/lokalne działające na terenie i na rzecz społeczności
lokalnej, organizacje o rozbudowanej strukturze terenowej liczące nawet po
kilkadziesiąt tysięcy członków jak i małe organizacje zrzeszające kilkudziesięciu
członków.
2. Większość organizacji, które nadesłały informacje to stowarzyszenia (77%),
fundacje stanowiły 20% grupy. Pozostałe 3% podmiotów to między innymi
organizacje kościelne i kluby sportowe. Taki udział [%] organizacji zwłaszcza w
stosunku do stowarzyszeń i fundacji jest bliski udziałowi tych podmiotów ujętemu
w ogólnym rejestrze REGON.
3. Liczba członków w 328 organizacjach pozarządowych (bez fundacji) wyniosła
ponad 400 tysięcy osób. Wahała się od 15 osób do ok. 100 tys. osób, jednak w
blisko połowie organizacji liczba członków nie przekraczała 50 osób. W tym
kontekście wielkość przeciętnej organizacji wyznaczonej przy pomocy mediany
wyniosła 52 członków.
Organizacje oceniły, że w zadania przez nie realizowane aktywnie angażuje się
średnio co drugi ich członek, niezależnie czy jest to (liczebnie) duża czy mała
organizacja.
Członkami organizacji są przede wszystkim osoby niepełnosprawne oraz rodziny i
ich przyjaciele, natomiast w mniejszym stopniu społeczność lokalna i pracownicy
służby zdrowia.
W zarządach organizacji w 46% podmiotów pełniły funkcje osoby
niepełnosprawne. Zdecydowanie częściej funkcje w Zarządzie pełniły osoby
niepełnosprawne w stowarzyszeniach niż w fundacjach. Członkowie Zarządu w
większości pełnili swe funkcje społecznie.
4. W 2009 roku co druga organizacja zatrudniała pracowników na umowę o pracę. W
30% organizacji znalazły zatrudnienie osoby niepełnosprawne.
W organizacjach, które w 2009 roku zatrudniały pracowników na umowę o pracę
pracowało średnio 36 osób w organizacji. Odpowiednio średnia liczba
pracowników w fundacji wyniosła 17, w stowarzyszeniu 31 osób, natomiast w
organizacji „kościelnej” (kościelna osoba prawna) aż 260 osób. W opisywanych
podmiotach najczęściej zatrudniani byli pracownicy: biurowi, księgowości,
terapeuci różnych specjalności, rehabilitanci/masażyści, psycholodzy, kierowcy
oraz pielęgniarki.
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Tak wysokie wskaźniki dotyczące zatrudnienia w organizacjach działających na
rzecz osób niepełnosprawnych wynikają przede wszystkim z tego, że ok. 35%
organizacji prowadzi różnego typu placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawcze,
hospicja, Zakłady Aktywności Zawodowej, itp.
Z analizy poziomu zatrudnienia w organizacjach, które prowadzą tego typu
placówki wynika, że na umowę o pracę jest zatrudnionych w nich średnio
60 osób na organizację. Tymczasem w organizacjach pozarządowych nie
prowadzących tego typu placówek pracuje średnio 6,8 osoby na organizację a
więc blisko dziesięciokrotnie mniej.
Organizacje (49,5%), które nie zatrudniały w 2009 roku pracowników na umowę
o pracę taki stan rzeczy tłumaczyły przede wszystkim brakiem środków
finansowych na ten cel oraz - w mniejszym stopniu - brakiem takich potrzeb.
5. Organizacje pozarządowe w 2009 roku zatrudniały również osoby na umowę o
dzieło, umowę zlecenie. Z takiej formy zatrudnienia korzystało 80% podmiotów
(w 23% organizacji na umowę o dzieło, umowę zlecenie zatrudniane były osoby
niepełnosprawne). Podobnie jak w przypadku pracowników zatrudnianych na
umowę o pracę, także w tym przypadku najczęściej zatrudniano pracowników
księgowości, psychologów, rehabilitantów/masażystów, a także terapeutów
zajęciowych różnych specjalności.
6. Blisko 3/4 organizacji pozarządowych (73,4%) w 2009 roku korzystało z pracy
świadczonej przez wolontariuszy. W sumie na rzecz tych organizacji pracę
świadczyło 19.877 wolontariuszy, co daje średnio 63,5 osoby na jeden podmiot.
Najwięcej wolontariuszy jest w wieku emerytalnym.
Z danych wynika, że wolontariusze najczęściej zajmują się opieką nad osobami
niepełnosprawnymi. W następnej kolejności zajmują się prowadzeniem zajęć
(również terapeutycznych), a także są wykorzystywani przy organizacji różnych
imprez oraz w mniejszym zakresie w pracach biurowo-księgowych.
7. Ponad połowa organizacji (54%) swoją działalność kierowała do osób
niepełnosprawnych niezależnie od wieku czy statusu zawodowego, natomiast
blisko 1/3 podmiotów skupiała się głównie na pomocy dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej.
Jedno z pytań dotyczyło określenia, czy organizacje pozarządowe „specjalizują”
się w działaniach, ukierunkowując je na osoby niepełnosprawne o określonym
rodzaju niepełnosprawności.
Jak pokazały nadesłane dane, działania skierowane do wybranej grupy
niepełnosprawnych prowadziło 61% organizacji. Najwięcej organizacji wskazało
działania na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym (66 organizacji), nieco
mniej z dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii (35 organizacji). Następne
kolejno organizacje działające głównie na rzecz osób: z dysfunkcją narządu
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wzroku (27 organizacji), chorych psychicznie (25 organizacji), z dziecięcym
porażeniem mózgowym (23) oraz z dysfunkcją narządu słuchu i mowy (21
organizacji).
Organizacje działające na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych niezależnie
od ich rodzaju niepełnosprawności stanowiły 39% podmiotów.
8. Praktycznie wszystkie organizacje przy realizacji działań statutowych
podejmowały współpracę z innymi podmiotami i instytucjami. Organizacje te
najczęściej współpracują z jednostkami samorządowymi niskiego szczebla (Urząd
Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), z
innymi organizacjami pozarządowymi oraz z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W mniejszym zakresie podejmują
współpracę z Urzędem Marszałkowskim, mediami czy różnymi placówkami
kultury i oświaty.
Z danych wynika także, że 38% organizacji pozarządowych należało do
zrzeszenia lub federacji organizacji, w tym również do zrzeszeń
międzynarodowych. Taka forma „współpracy” nadaje odpowiednią rangę
stawianym postulatom, zwiększa siłę przebicia i sprzyja skutecznemu
rozwiązywaniu kwestii społecznych.
9. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić i prowadzą działalność praktycznie we
wszystkich obszarach życia społeczeństwa demokratycznego. Zdecydowana
większość organizacji nie ograniczała się do jednej formy (obszaru) działalności,
lecz była aktywna jednocześnie na kilku płaszczyznach. Analiza danych wskazuje,
że organizacje najczęściej prowadziły działalność w obszarze ochrona zdrowia,
rehabilitacja: 86% podmiotów. Większość organizacji działa również na polach:
pomoc społeczna, usługi socjalne – 73,8%, turystyka i rekreacja, hobby –
71,4% oraz kultura i sztuka – 70,7% organizacji.
Najbardziej interesującym obszarem działalności organizacji pozarządowych (z
punktu widzenia zadań realizowanych przez PFRON) jest rynek pracy,
zatrudnienie, aktywizacja zawodowa. Z danych nadesłanych przez organizacje
wynika, że aktywność w tym obszarze przejawia tylko 38,6% organizacji i są to
głównie organizacje pozarządowe, które prowadzą Warsztaty Terapii Zajęciowej
oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.
10. Ważną formą działalności organizacji jest prowadzenie różnego typu ośrodków i
placówek świadczących kompleksowe usługi beneficjentom organizacji. Spośród
430 podmiotów aż 88 prowadziło Warsztaty Terapii Zajęciowej, a 18 organizacji
Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawcze (OREW). 12 organizacji
było organizatorami hospicjów, a po 9 prowadziło Zakłady Aktywności
Zawodowej oraz Domy Pomocy Społecznej.
11. W 2008 r. 17,4% organizacji na prowadzenie swojej działalności i realizację
celów statutowych dysponowały kwotą nie przekraczającą 10 tysięcy zł., w tym
4,3% podmiotów dysponowało środkami w wysokości do 1.000 zł. Ponad połowa
podmiotów (52%) w 2008 roku dysponowała środkami finansowymi w wysokości
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powyżej 100 tys. zł, a 16,2% organizacji dysponowało środkami w kwocie
powyżej 1 mln zł.
12. W 2008 roku głównym źródłem przychodów organizacji były dotacje ze
środków publicznych. Środki te stanowiły 51% ogółu środków finansowych
będących w dyspozycji organizacji. Blisko połowę tych środków (24,5%)
stanowiły
dotacje
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, a w nieco mniejszym zakresie dotacje samorządowe
(17,8%).
Drugim w kolejności, ważnym źródłem finansowania działalności organizacji były
darowizny od osób fizycznych, które wyniosły 12,7% ogółu przychodów, a także
kwoty uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (12,4%
przychodów) - w tym przypadku warto zaznaczyć, że z tego źródła mogły
skorzystać jedynie organizacje pozarządowe posiadające status organizacji
pożytku publicznego. Warto zaznaczyć, że 13% organizacji uprawnionym do
uzyskiwania środków z tego źródła nie udało się pozyskać żadnych środków.
Znaczącym źródłem przychodów organizacji były składki członkowskie, które
stanowiły blisko 10% ogółu przychodów, oraz środki wypracowane przez
organizację (m.in. z działalności gospodarczej, środki generowane z majątku
organizacji, czy też prowadzonej działalności odpłatnej) stanowiące 6,6%
przychodów.
13. Jednym ze sposobów pozyskiwania środków na finansowanie działalności
organizacji pozarządowej jest prowadzenie działalności gospodarczej, co musi
wynikać ze statutu organizacji. Analiza danych wskazuje, że zapis taki miało
ponad 60% podmiotów przy czym tylko 7,5% w 2008 roku prowadziło działalność
gospodarczą. Kwota wypracowana przez te organizacje wyniosła 6.243.457 zł, co
daje na jedną organizację średnio kwotę 260.144 zł.
14. Organizacje mają także możliwość korzystania ze zwolnień od podatków i opłat.
W 2008 roku najwięcej organizacji (40%) korzystało ze zwolnień od podatku
dochodowego od osób prawnych, ze zwolnień od podatku od nieruchomości
korzystało 21,4% organizacji, od opłaty skarbowej 18,1% organizacji, a od opłat
sądowych - 16,7%. Najmniej (niespełna 8%) organizacji korzystało ze zwolnień
od podatku od czynności cywilnej.
15. Organizacje pozarządowe na finansowanie zadań mogą również ubiegać się o
środki unijne. 48% organizacji ubiegało się o takie środki, z tego mniej niż
połowie takie środki zostały przyznane (22,5%). Najczęściej organizacje
pozarządowe korzystały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W ramach środków
unijnych organizacje realizowały zadania przeważnie związane z aktywizacją
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich integracją.
16. Ważnym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych są
zadania zlecane przez instytucje państwowe. W 2008 roku organizacjom
najczęściej zlecano zadania w zakresie: ochrony zdrowia i rehabilitacji, turystyki i
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rekreacji, edukacji i wychowania, kultury fizycznej i sportu. Z takiej formy
finansowania działalności skorzystało ok. 60% podmiotów.
17. W 2008 roku w ramach Programu PARTNER środki finansowe z PFRON
pozyskało niecałe 40% organizacji. Po zakończeniu ww. programu w 2009 roku
środki finansowe przyznano 49% organizacji.
18. Organizacje pozarządowe borykają się z różnymi trudnościami, które mają
negatywny wpływ na rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Problemy te
można podzielić na kilka podstawowych grup.
-

Najczęściej wymieniane - trudności z pozyskiwaniem środków finansowych
(87% organizacji).

-

Problemy „instytucjonalne”. Wskazywane problemy dotyczą nadmiernie
rozbudowanej biurokracji administracji publicznej, zbyt rozbudowanych
procedur, programów PFRON oraz trudności w sprostaniu wysokim wymogom
formalnym (np. przy rozliczeniu z urzędem skarbowym, czy prawidłowym
rozliczeniu projektów). Do tego obszaru problemów można zakwalifikować
również trudności w pozyskiwaniu partnerów do realizacji wspólnych
projektów.

-

Ograniczone zasoby środków trwałych. Ta kategoria problemów dotyczy
braków lokalowych oraz sprzętowych (w szczególności sprzęt komputerowy i
oprogramowanie). Organizacje wskazywały również na brak lub niedostateczną
liczbę środków transportu.

-

Zasoby ludzkie. Przeszkody w realizacji zadań statutowych wg organizacji
wiążą się również z brakiem odpowiedniej liczby pracowników, a także
trudnościami w angażowaniu wolontariuszy. Problemy sprawia również brak
odpowiednich kwalifikacji kadry organizacji.

20. 96% organizacji widzi potrzebę szkoleń pracowników, członków organizacji czy
też wolontariuszy realizujących zadania organizacji.
Zakres i rodzaj szkoleń wskazywany przez organizacje najczęściej dotyczył
szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy oraz przygotowywania i pisania
projektów. Są to szkolenia, których głównym celem jest zapewnienie organizacji
środków na prowadzenie działalności.
Kolejne, często wskazywane potrzeby szkoleniowe związane były ściśle z
funkcjonowaniem organizacji. A więc zarówno szkolenia dotyczące zagadnień
formalno-prawnych działalności organizacji (również księgowości) jak i strony
związanej z zarządzaniem organizacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi,
organizacją pracy czy też szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności
interpersonalnych.
Pozostałe potrzeby szkoleniowe dotyczyły m.in. metod motywacji beneficjentów,
doradztwa
zawodowego,
szkolenia
osobistych
asystentów
osób
niepełnosprawnych, umiejętności stosowania w pracy nowoczesnych technologii
oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera.
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21. Wg uzyskanych danych organizacje najczęściej potrzebują wsparcia w zakresie
pozyskiwania środków finansowych: bezpośredniej pomocy finansowej, pomocy
w pozyskaniu środków z funduszy unijnych (pisanie projektów) oraz zlecania
organizacjom zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz szeroko
rozumianej polityki społecznej państwa.
Co druga organizacja oczekuje od instytucji publicznych wsparcia w kwestii
promocji osiągnięć i realizowanych zadań. Organizacje te wskazują na
niewystarczającą promocję organizacji jako jedną z ważnych przeszkód w
zakresie realizacji zadań statutowych. Odpowiednia promocja organizacji ma duże
znaczenie w kwestii pozyskiwania funduszy na działalność, w szczególności dla
organizacji uprawnionych do pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych, a także zdobywania sponsorów czy darczyńców.
Organizacje oczekują również pomocy prawnej, doradztwa merytorycznego
związanego z rodzajem prowadzonej działalności, pomocy w zakresie organizacji
pracy i zarządzania organizacją, a także szkoleń kadry organizacji.
22. Większość organizacji z optymizmem patrzy w przyszłość, wierząc w możliwość
realizacji swoich planów. Organizacje wskazują na stabilizację prowadzonej
działalności, planują kontynuowanie wytyczonych celów i konsekwentną
realizację zadań statutowych w okresie wieloletnim.
W wielu wypowiedziach podkreślane jest, że organizacje nastawione są na
rozwoju prowadzonej działalności, rozbudowę obiektów, realizację nowych
przedsięwzięć i wdrażanie nowych inicjatyw. Cześć organizacji dostrzega nową
perspektywę rozwój w pozyskiwaniu środków unijnych.
23. Wydaje się, że najpilniejszymi sprawami a zarazem sprawami, które w znaczący
sposób mogłyby poprawić sytuację organizacji pozarządowych są:
- rozwijanie zlecania organizacjom zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych, przede wszystkim przez instytucje
samorządowe. Takie działanie przełożyłoby się na poprawę stabilności finansowej
organizacji, a co za tym idzie umożliwiłoby im skupienie się nad celem i jakością
prowadzonych działań.
- zwiększenie możliwości szkoleń pracowników/członków organizacji. Obecnie,
jedyną możliwością finansowania szkoleń ze środków publicznych dla
pracowników/członków organizacji pozarządowych jest przeprowadzenie szkoleń
w ramach i na potrzeby realizowanego projektu, zadania zleconego, co w praktyce
w niewielkim stopniu może zaspokoić potrzeby organizacji w tym zakresie. Z
uzyskanych danych wynika, że największe potrzeby szkoleniowe dotyczą spraw
związanych z pozyskiwaniem funduszy (w szczególności umiejętność pisania i
obsługi projektów) oraz kwestii działalności organizacji jako podmiotu (m.in.:
prowadzenie księgowości, zarządzanie organizacją, zagadnień formalno-prawnych
działalności organizacji). Na szkolenia w tym zakresie trudno uzyskać
jakiekolwiek środki, czy to z programów unijnych czy w ramach zadań zlecanych.
Stworzenie programu umożliwiającego szkolenia pracowników/członków
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organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych byłoby
dużym wsparciem dla tych organizacji.
- wsparcie promocji organizacji. Kampanie społeczne, ukazujące wysoką wartość
działalności organizacji pozarządowych dla społeczeństwa oraz zachęcające
społeczeństwo do różnorodnego wspierania ich działalności wpłynęłyby
pozytywnie na działalność organizacji w różnych jej obszarach.
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ZAŁĄCZNIK
Odpowiedzi na pytania otwarte
Rodzaj stanowisk na jakich organizacje najczęściej zatrudniały osoby na umowę o dzieło,
umowę zlecenie (stan na grudzień 2009)
Rodzaj/specjalizacja zatrudnionego pracownika
Liczba wskazań
koordynator
6
specjalista BHP
5
wychowawca
5
instruktorzy sportu osób niepełnosprawnych
4
muzyk
4
opiekun
4
instruktor tańca
3
ratownik medyczny
3
doradca
2
instruktor
2
instruktor zajęć usprawniających fizycznie
2
nauczyciel języka angielskiego
2
plastyk
2
pośrednik pracy
2
psychoterapeuta
2
specjalista integracji sensorycznej
2
specjalista komunikacji alternatywnej
2
specjalista rewalidacji
2
tłumacz
2
trener
2
trener rodzinny
2
wychowawca na koloniach
2
administrator biura
1
administrator strony internetowej
1
aktor
1
aktorzy teatrów ulicznych
1
artysta prowadzący plener
1
asystent hipoterapeuty
1
autorzy tekstów
1
didżej
1
dietetyk
1
doradcy ds. funduszy unijnych
1
dziennikarz
1
farmaceuta
1
firma nagłośnieniowa
1
instruktorzy nauki pływania niesłyszących
1
instruktor Bocci
1
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instruktor jazdy konnej
instruktor kulturalno oświatowy
instruktor orientacji przestrzennej
instruktor rehabilitacji podstawowej
instruktor teatralny
instruktor w zakresie malarstwa artystycznego
instruktor zajęć plastycznych i wokalnych
instruktor żeglarstwa
instruktorzy
instruktorzy pracowni artystycznych
instruktorzy żeglarstwa
jury konkursu
kierownik punktu przedszkolnego
konsultanci
koordynator zadań zleconych
korektorzy
kosmetolog
lektor języka obcego
lektorzy
lektorzy osób niewidomych
nadzór nad projektem
nauczyciel pisma brajlla
obsługa imprezy plenerowej
obsługa sędziowska zawodów sportowych
obsługa techniczna zawodów sportowych
opiekun koni
opiekun na kolonii
opiekun piłki ręcznej
opiekunka domowa/środowiskowa
organizator organizowanych przez Stowarzyszenie imprez i turniejów
osoba do pomocy w przygotowaniach do konferencji i turnusu
rehabilitacyjnego
osoba prowadząca świetlicę dla dzieci
osoby dokonujące transkrypcji na system brajla
osoby drukujące teksty brajlowskie
pełnomocnik
pomoc hipoterapeuty
pomoc techniczna organizowanych przez Stowarzyszenie imprez i
turniejów
pomocnik w organizowaniu imprez i akcji
prace dorywcze
prace remontowe
pracownik ds. transportu
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pracownik kulturalny
pracownik obsługi
prelegent
prowadzący szkolenia
prowadzący szkolenia i poradnictwo w zakresie likwidacji barier archit.
prowadzący warsztaty
prowadzenie zajęć teatralnych do maja 2009
punkt informacyjny
osoba prowadząca przejażdżki konne
ratownicy
ratownik na hydroterapii
redaktorzy
reżyser
reżyser teatralny
sędziowie zawodów sportowych
specjalista ds. monitoringu
specjalista - doradca
specjalista d.s. promocji
specjalista ds. rehabilitacji podstawowej osób niewidomych i słabo
widzących
specjalista edukacji artystycznej
specjalista hydroterapii
specjalista terapia Tomatis
specjalista terapii biofeedback
specjaliści
specjaliści prowadzący zajęcia w ramach kół zainteresowań
specjaliści prowadzący zajęcia warsztatowe
spiker
sprzątaczka
szkoleniowcy
terapeuta uzależnień
tłumacz języka migowego
trener nauki pływania
trener baseballa
trener kynoterapii
trener sportowy gry tenisa
trenerzy prowadzący szkolenia
trenerzy szkoleń
tyfloinformatyk
wychowawcy na kolonii letniej
wychowawca w świetlicy
wykładowcy
zespoły muzyczne obsługujące imprezy rekreacyjno - sportowe
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Na czym polegała praca wolontariuszy?
Rodzaj wykonywanej pracy
Animacja kulturalna, tłumacz, prowadzenie zajęć, szkoleń, pomoc w realizowaniu
działalności statutowej
Asystenci osób niepełnosprawnych, pomoc w organizacji Dnia Sportu
Asystenci terapeutów i innych specjalistów, asystenci o. n.
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej, pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, udział
w projektach w zakresie obsługi technicznej
Asystent osoby niepełnosprawnej, pomoc w organizacji szkoleń, imprez integracyjnych, itp.
Asystent osoby niepełnosprawnej, pomoc w realizacji zadań statutowych
Asystent osoby niepełnosprawnej, prace biurowo - administracyjne, prace księgowe,
kontakty z urzędami i instytucjami typu bank, US, ZUS. Prace związane z rozdawnictwem
artykułów żywnościowych z Radomskiego Banku Żywności, zbiórce pieniędzy w markecie
przy pakowaniu towarów
Asystent osoby niepełnosprawnej, wsparcie psychologiczne
Asystent osoby niewidomej
Asystowanie o.n., pomoc przy festynie
Asystowanie osobom starszym - niepełnosprawnym i pomoc organizacyjna podczas imprez
organizacyjnych
Asystowanie przy zajęciach dogoterapeutycznych, prace biurowe
Badania i oddziaływania uczestników projektu w trakcie jego trwania, prace organizacyjne
związane z imprezami integracyjnymi, opieka medyczna nad chorymi w trakcie imprez i na
basenie, redakcja i skład kwartalnika "Zaufanie", kolportaż kwartalnika na terenie
Trójmiasta, animowanie działań samopomocowych osób starszych, opracowywanie rajdów
pieszych i wspólnych wyjść do pl. kulturalnych, prowadzenie kółka plastycznego,
organizacja konferencji, wykłady, bezpłatne użyczanie samochodów i transport materiałów
na imprezy i wiele innych
Bezpośredni kontakt z pacjentem, prowadzenie zajęć plastycznych, językowych,
informatycznych, pomoc przy realizacji eventów
Bezpośrednia praca przy realizacji zadań realizowanych przez organizację - zadania
PFRON i zadania samorządów terytorialnych.
Bezpośrednia pomoc ON w domach w ramach Centrum Wolontariatu, oraz organizowanie
różnorodnych zajęć w stowarzyszeniu np. prowadzenie grup wsparcia i sekcji tematycznych
Bieżąca działalność fundacji
Bieżąca pomoc w trakcie zajęć rehabilitacyjno- terapeutycznych, animowanie działań
Całodzienna pomoc osobom niepełnosprawnym w czasie ich pobytu na warsztatach
wokalno-muzycznych
Dodatkowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi na kolonii, pomoc w czasie wyjazdu do
teatru, pomoc w pikniku
Doradczo-szkoleniowa, biurowa
Dowożenie osób niepełnosprawnych na rehabilitację i hydroterapię, pomoc w codziennych
obowiązkach, spacery, obsługa komputera wraz z osobą niepełnosprawną.
Dystrybucja gazety "Razem z Tobą", asystent osoby niepełnosprawnej
Dyżurowali przy telefonie zaufania, przygotowywali spotkania z psychologiem,
rehabilitantem oraz konferencję onkologiczną i nasze 15-lecie.
Działalność projektowa, obsługa administracyjna, promocja, grafika komputerowa, sprawy
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IT, inne
Działania pomocowe
Działania promocyjne, ogólna pomoc przy fundacji
Działalność statutowa
Ekspedycja materiałów, prace biurowe
Imprezy okolicznościowe, pomoc doraźna
Informatyk, osoby do pisania projektów o dotacje dla małych grup lokalnych.
Instruktorzy, animatorzy zajęć sportowych
Integracja dzieci i młodzieży podczas zajęć plastycznych, muzycznych, pomoc przy
codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych
Integracja i opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Koordynacja projektów, obsługa projektów, ratownictwo wodne i in.
Koordynacja realizowanego przez Fundację projektu; nauczanie osób niepełnosprawnych
obsługi komputera.
Korepetycje dla dzieci w rodzinnych domach dziecka, obsługa strony www, pomoc w
różnych działaniach charytatywnych fundacji w tym asysta szkolna dla ucznia z zespołem
Aspergera
Księgowość
Kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej WZW
Liderzy klubów pracy i grup wsparcia
Na rehabilitacji osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusie
rehabilitacyjnym(wolontariusz z wykształceniem masażysta-fizjoterapeuta, oraz zabawie z
naszymi podopiecznymi podczas imprez rozrywkowo-integracyjnych.
Obsługa biura, sprzątanie, sekretariat, i inne
Obsługa informatyczna, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie biuletynów,
pisanie artykułów do gazet, prace konserwatorskie oraz porządkowe
Obsługa realizowanych zadań
Obsługa sklepu, obsługa imprez 1-dniowych
Obsługa zabaw integracyjnych (zabawa karnawałowa, dzień dziecka) dla dzieci
niepełnosprawnych ich rodzin i kolegów.
Obsługę administracyjną, księgowość
Opieka i pomoc w organizacji zawodów sportowych, kwesty
Opieka i towarzyszenie osobom niepełnosprawnym
Opieka nad chorymi
Opieka nad chorymi na SM
Opieka nad chorymi, prace porządkowe w Domu Pielęgnacyjnym, naprawa i konserwacja
sprzętu rehabilitacyjnego
Opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną na basenie, turnusie rehabilitacyjnym i
podczas dojazdów
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową, organizowanie zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
Opieka nad niepełnosprawnymi podczas turnusów rehabilitacyjnych
Opieka nad niepełnosprawnymi w czasie imprez, prowadzenie zajęć terapeutycznych
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska, poradnictwo
psychopedagogiczne, socjalne i rehabilitacyjne
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, zbiórki na rzecz fundacji,
Opieka nad osobami z niepełnosprawnością w czasie imprez integracyjnych i udziału w
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współzawodnictwie sportowym
Opieka, nauczanie, rewalidacja
Opiekun dziecka niepełnosprawnego, wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców.
Opiekun ofiary przestępstwa, prace biurowe
Opiekuni dla osób niepełnosprawnych, pielęgniarka, rehabilitant, koordynator projektu
Pomoc w realizacji projektu" Działaj Lokalnie"
Organizacja i obsługa imprez okazjonalnych, prace przy adaptacji mieszkań treningowych
Organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, spotkań
integracyjnych
Organizacja imprez
Organizacja imprez, opiekunowie niepełnosprawnych w realiz. projektach
Organizacja zajęć, logistyka
Pisanie pism na komputerze, roznoszenie ulotek, asystowanie osób niepełnosprawnych,
pomoc w organizowaniu imprez integracyjnych, pozyskiwanie sponsorów, organizowanie
wyjść do teatru, kina oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
Pomagają naszym podopiecznym i nam.
Pomagali w opiekowaniu się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie zajęć specjalistycznych i
półkolonii
Pomoc w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.
Udział wolontariuszy w zbiórkach żywności w ramach ogólnopolskiej akcji" podziel się
posiłkiem"
Pomoc / pomoc w realizacji zadań / plenerowych i innych
Pomoc biurowa, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
Pomoc biurowa, pomoc księgowa, rehabilitant, terapeuta, psycholog, dietetyk
Pomoc chorym
Pomoc Fundacji przy organizowaniu akcji na rzecz naszych podopiecznych oraz pomoc w
Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu
dzieciom i ich rodzicom
Pomoc i opieka
Pomoc lektorska i w charakterze przewodnika osoby niewidomej
Pomoc nauczyciela, fizjoterapeuta, opiekun na turnusie reh.
Pomoc niepełnosprawnym podczas zajęć w placówkach, pomoc i wsparcie w organizacji
różnych uroczystości (Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Integracyjny pn. "Tacy Sami-Inni",
koncertów charytatywnych) dystrybucja ulotek, pomoc w kwestowaniu, pomoc w pracach
porządkowych (ścinanie drzew, koszenie trawy), pomoc w pracach remontowych,
towarzystwo, wsparcie, pomoc, spacer.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Pomoc osobom niepełnosprawnym podczas prowadzonych zajęć rehabilitacyjno-sportowych
oraz w czasie wyjazdów na turnieje sportowe.
Pomoc osobom niepełnosprawnym podczas realizacji zadań
Pomoc osobom niepełnosprawnym w trakcie imprez żeglarskich (np. wsiadanie i wysiadanie
z łódki)
Pomoc podczas prowadzenia hipoterapii - oprowadzanie konia, przygotowanie konia do
pracy, asekuracja pacjenta
Pomoc podczas zajęć muzykoterapii, opieka i zabawy z dziećmi podczas imprez
plenerowych i zamkniętych,
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Pomoc podczas zawodów i treningów
Pomoc przy dzieciach z upośledzeniem głębokim
Pomoc przy hipoterapii
Pomoc przy obsłudze imprez plenerowych, wycieczek
Pomoc przy organizacji festynu integracyjnego
Pomoc przy organizacji imprez, wycieczek, koncertu charytatywnego, realizacji projektów
Pomoc przy organizacji imprezy dla niepełnosprawnych umysłowo
Pomoc przy organizacji konferencji, pomoc w poradni, obsługa recepcji
Pomoc przy organizacji kursów, szkoleń i konferencji
Pomoc przy organizacji szkoleń,
Pomoc przy organizacji wszystkich imprez integracyjnych
Pomoc przy osobach niepełnosprawnych, pomoc na wyjazdach, pomoc w organizowaniu
imprez, zabaw dla osób niepełnosprawnych.
Pomoc przy projektach np. ( organizacja rajdu - wyzwanie)
Pomoc przy prowadzeniu konia i asekuracji pacjenta podczas zajęć hipoterapii, pomoc przy
obsłudze koni.
Pomoc przy prowadzeniu zajęć art.-terapii
Pomoc przy prowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych
Pomoc przy prowadzeniu zajęć z osobami niepełnosprawnymi
Pomoc przy realizacji programów, przygotowanie materiałów, współorganizacja zajęć, gier,
zabaw, konkursów dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, opieka, asystencja,
proste prace biurowe, pomoc w organizacji letniego wypoczynku, praca w świetlicach,
pomoc w organizacji zajęć poza lekcyjnych, i inne
Pomoc przy realizacji projektów,
Pomoc przy realizacji projektów, pomoc w nauce dzieci słyszącym rodziców głuchych
Pomoc przy realizacji zadań polegających na bieżącej rehabilitacji psychofizycznej,
integracji kobiet po leczeniu raka piersi, obsługa beneficjentek
Pomoc przy zajęciach hipoterapii
Pomoc seniorom i niepełnosprawnym na terenie Niemiec; w Polsce aktywizacja seniorówgimnastyka, basen, nordic walking; organizacja wycieczek, pikników, imprez
integracyjnych; pomoc prawna;
Pomoc terapeuty
Pomoc terapeuty w zakresie przygotowania pomieszczenia, uczestnictwo w zajęciach itp.
Pomoc w magazynach, biurze, przy realizacji różnych akcji
Pomoc w obsłudze imprez integracyjnych, pomoc w codziennej opiece
Pomoc w ogniskach wychowawczych
Pomoc w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie imprez organizowanych przez
stowarzyszenie
Pomoc w opiece nad dziećmi w placówce
Pomoc w organizacji imprez charytatywnych oraz organizacja rozrywki, zajęć dla
podopiecznych Fundacji, kontakt z podopiecznymi Fundacji
Pomoc w organizacji imprez dla dzieci.
Pomoc w organizacji imprez integracyjnych
Pomoc w organizacji imprez integracyjnych
Pomoc w organizacji imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.
Pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, pomoc w
prowadzeniu hipoterapii dla osób niepełnosprawnych, nieodpłatne prowadzenie poradnictwa
dla osób niepełnosprawnych
Pomoc w organizacji projektów
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Pomoc w organizacji spotkań okolicznościowych
Pomoc w organizacji uroczystości, pomoc w sprawowaniu opieki nad uczestnikami
projektów, pomoc techniczna, zbiórki publiczne
Pomoc w organizacji zabaw, konkursów oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa nad wodą.
Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez dotyczących profilaktyki onkologicznej
Pomoc w organizowaniu imprez integracyjnych
Pomoc w organizowaniu spotkań integracyjnych
Pomoc w organizowaniu wycieczek, imprez kulturalnych
Pomoc w pracach biura i na spotkaniach
Pomoc w pracach biurowych, prowadzenie strony internetowej, pomoc w organizacji
spotkań i warsztatów
Pomoc w pracy terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, obsługa strony internetowej
Pomoc w prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych, pomoc w organizacji imprez, pomoc
informatyczna, prowadzenie spraw BHP
Pomoc w prowadzeniu zajęć, asystowanie osobom niepełnosprawnym podczas zajęć, pomoc
indywidualna podopiecznym
Pomoc w prowadzonym przez Fundację tzw. Telefonie zaufania, pomoc ta polegała na
udzielaniu porad telefonicznych dal osób z problemami. pomoc w prowadzeniu terapii dla
młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, gł. pomoc w nauce.
Pomoc w przygotowaniach i prowadzeniu zajęć sportowych
Pomoc w przygotowaniu zajęć; pomoc dziecku w wykonywaniu określonych czynności
podczas zajęć; opieka nad powierzonym dzieckiem podczas zajęć; opieka nad powierzonym
dzieckiem podczas imprez i uroczystości; pomoc w pracach porządkowych na terenie
Ośrodka.
Pomoc w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do dostosowanych do potrzeb i
możliwości niewidomych i słabo widzących, niezbędnych do prowadzenia indywidualnych
zajęć rehabilitacyjnych
Pomoc w realizacji corocznego festynu rodzinnego wraz z DPS wadowice
Pomoc w realizacji imprez plenerowych
Pomoc w realizacji projektów
Pomoc w realizacji warsztatów, pomoc przy organizowaniu wydarzeń artystycznych, opieka
nad osobami niepełnosprawnymi, pisanie wniosków o dofinansowanie
Pomoc w realizacji zadań statutowych
Pomoc w rehabilitacji i hipoterapii, prowadzenie turnusu terapeutycznego, organizacja Dnia
Dziecka,
Pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pomoc w rozdawnictwie żywności, pracach biurowych, asystowaniu ON
Pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas turnusu rehabilitacyjnego
Pomoc w stajni, pomoc przy zajęciach hipoterapii, pomoc administracyjno-biurowa
Pomoc w terapii i opiece nad osobami niepełnosprawnym
Pomoc w trakcie rehabilitacji, pomoc podczas spotkań integracyjnych i cotygodniowych, a
także wyjazdów, pomoc w trakcie zajęć terapeutycznych
Pomoc w trakcie wycieczek, w trakcie zajęć
Pomoc w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udział w organizowaniu imprez
integracyjnych(choinka, loteria fantowa), pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo w
trakcie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Krok ku aktywności i integracji".
Pomoc w zajęciach terapii przez sztukę, przy organizacji imprez, prowadzeniu konia
podczas hipoterapii, w pracach biurowych, pracach technicznych
Pomoc w zajęciach , pomoc podczas imprez integracyjnych
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Pomoc w zajęciach dogoterapeutycznych
Pomoc w zajęciach fizjoterapeutycznych, opiece w Zastępczym Domu Rodzinnym,
Pomoc w zajęciach klubu
Pomoc w zorganizowaniu konkursów dla dzieci
Pomoc we wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
Pomoc, odwiedziny chorych, obsługa
Pomocnicze przy projekcie
Poradnictwo logopedyczne
Porady prawne, psychologiczne i prowadzenie grup wsparcia, pomoc niepełnosprawnym w
przemieszczaniu się do szkół, urzędów, świetlica, w tym korepetycje dla dzieci i młodzieży,
zbiórka i wydawanie ubogim w ramach pomocy rzeczowej
Praca charytatywna, pomoc osobom niepełnosprawnym,
Praca społeczna - opieka nad niepełnosprawnymi w czasie spotkań i wyjazdów,
organizowanie zajęć comiesięcznych i pomoc w sytuacjach koniecznych
Praca w placówkach, na turnusach, na pielgrzymce
Praca z bezdomnymi, praca z dziećmi
Praca z osobami niepełnosprawnymi wsparcie działań przy organizacji imprez
okolicznościowych itp.
Prace biurowe, promocja, informacje dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo, szkolenia
Prace organizacyjne, biurowe - wysyłka listów, inne
Prace pomocowe przy organizacji imprez
Prace przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, zbiórka pieniędzy,
Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi na Sali rehabilitacyjnej , zajęcia rewalidacyjne,
terapia zajęciowa.
Promocja fundacji, pomoc w organizacji festynu integracyjnego
Prowadzą fizjoterapię podczas turnusów rehabilitacyjnych i świadczą opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi
Prowadzenie i współprowadzenie zajęć terapeutycznych, asystent ON
Prowadzenie katechezy, asysta osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia
codziennego oraz w procesie terapeutycznym
Prowadzenie na terenie Warszawskiego Domu pod Fontanną zajęć językowych,
informatycznych, prowadzenie biblioteki,
Prowadzenie sekretariatu , pomoc w imprezach integracyjnych
Prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udział w
doraźnych imprezach integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
Prowadzenie spotkań w Klubie Pacjenta
Prowadzenie zajęć
Prowadzenie zajęć
Prowadzenie zajęć dla dzieci, pomoc w kiermaszu, dniu dziecka, festynie integracyjnym,
pomoc biurowa i informatyczna
Prowadzenie zajęć hipoterapii; pomoc w pracy przedszkola; przygotowywanie wniosków
dotacyjnych; prace porządkowe i remontowe.
Prowadzenie zajęć przyrodniczo - geograficznych, prowadzenie zajęć poznawania naszego
regionu
Prowadzi zajęcia metodą W. Sherborne.
Przede wszystkim jest to praca biurowa
Przeprowadzanie Zbiórek Żywności
Przewodnik osoby niewidomej
Przy organizacji imprez
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Przy organizowanych imprezach; kulturalnych, sportowych
Przygotowanie do prowadzenia terapii
Przygotowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i sal do zajęć, pomoc w zajęciach
grupowych, masaż rozluźniający.
Przygotowanie i oprowadzanie koni w trakcie zajęć hipoterapeutycznych, pomoc w czasie
imprez integracyjnych organizowanych dla niepełnosprawnych dzieci
Przygotowanie scenografii na koncerty, prowadzenie koncertów, fotografowanie, pomoc w
transporcie osób niepełnosprawnych, reklamowanie koncertów poprzez roznoszenie ulotek
czy plakatów, czynności porządkowe itp.
Przygotowywanie imprez integracyjnych, pełnienie roli przewodnika osoby ociemniałej
Przywożenie i odwożenie na zajęcia, pomoc w ubieraniu, jedzeniu, opieka podczas
wyjazdów, pomoc w przygotowaniu zajęć, pomoc w zajęciach domowych, opieka podczas
wyjść do kina, teatru itp.
Realizacja projektów, pomoc w organizacji imprez, konferencji, happeningów, szkoleń,
warsztatów
Realizacja projektu Wspólna Inicjatywa Architektoniczna: prowadzenie prezentacji, szkoleń
i poradnictwa w zakresie likwidacji barier architektonicznych, wykonanie projektów
architektonicznych likwidacji barier architektonicznych, rozpowszechnianie informacji o
projekcie, pomoc w transporcie osób niepełnosprawnych na szkolenia, prace biurowe
Realizacja zadań statutowych fundacji
Realizowali zadania dofinansowane z PFRON jako asystent osoby niepełnosprawnej ,
prawnik i koordynator- w pierwszej fazie realizacji projektu - przed przyznaniem
dofinansowania z PFRON
Realizowano zadania wynikające z celów statutowych stowarzyszenia czyli była to praca
na rzecz osób niepełnosprawnych
Redaktor naczelny wydawnictwa poświęconego tematyce osób niepełnosprawnych,
koordynator kampanii społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
organizator warsztatów z zakresu edukacji ekonomicznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, specjalista ds. rozliczeń projektów, pomoc wychowawcy w Ośrodku
Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym.
Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Rozmowy i organizowanie zabaw dla dzieci
Różne rodzaje wsparcia osób z Zespołem Turnera
Samopomocowa grupa wsparcia, nauka mowy, ćwiczenia rehabilitacjo-relaksacyjne
Statutowe: opieka, pomoc, kwesty,
Stowarzyszenie organizuje i koordynuje udziałem wolontariuszy na rzecz uczniów w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Lubsku. Wolontariusze
po fachowym przeszkoleniu uczestniczą w codziennych zajęciach osób niepełnosprawnych.
Rok 2007 r. stał się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku
początkiem działalności wolontariatu. Dwudziestoosobową grupę wolontariuszy stanowią
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. Cele, które przyświecają wolontariatowi
naszej placówki to przede wszystkim:
1. Wsparcie pracy wychowawców poprzez pomoc w przygotowaniach i przebiegu imprez
szkolnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
1. Rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce poprzez uczestnictwo wraz z nim
w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
2. Pomoc przy organizacji i przebiegu imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych,
charytatywnych zgodnie z przydziałem obowiązków i harmonogramem imprez;
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3. Zapoznanie środowiska lokalnego z problematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie
4. Promocja idei wolontariatu
W roku szkolnym 2008/2009 wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
działający przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku pracują w oparciu o zawartą
umowę o świadczeniach wolontarystycznych. Wolontariat pracuje według tygodniowego
grafiku obejmującego: zajęcia w zespołach edukacyjno terapeutycznych SP, zajęcia
sportowe w ramach godzin pozalekcyjnych (SKS), pomoc w odrabianiu lekcji w internacie
Ośrodka.
Dodatkowo wolontariat udziela się podczas imprez szkolnych, włączając się w ich
przygotowania i przebieg imprez:
-sportowych (np. MATP, Dzień Sportu),
-artystycznych (np. przedstawienia integracyjne, Lubski Festiwal Artystyczny),
-tanecznych (np. zabawa andrzejkowa i karnawałowa)
-zajęcia plastyczne (np. kółko plastyczne, wykonywanie dekoracji)
-warsztaty integracyjne SOSW Lubsko i Wichernschule Forst
Ostatni piątek każdego miesiąca to termin spotkań wolontariuszy z koordynatorami i
ciekawymi ludźmi zapraszanymi na spotkania. Jest to okazja do wymiany doświadczeń,
wyjaśnienia trudnych sytuacji, podzielenia się pomysłami i wskazówkami co do dalszych
przedsięwzięć, okazją do obejrzenia nagrań z imprez szkolnych, czy filmy fabularnego
poruszającego problematykę osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
W miarę możliwości spotkania te przybierają również formę rekreacyjną tj. wyjazd na
basen, do kręgielni, rajd rowerowy wspólnie z wychowankami Ośrodka.
2 grudnia 2008r. wolontariusze wraz z wychowankami Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Lubsku uczestniczyli w powiatowych obchodach Dnia Wolontariusza,
których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. Podczas
trwania uroczystości dyrektor Ośrodka Elżbieta Maćko, dyrekcja Zespołu Szkół
Technicznych w Lubsku Alicja Czerniawska wraz z wolontariuszami złożyły na ręce
Burmistrza Miasta Lubsko Bogdana Bakalarza podziękowanie za objęcie honorowym
patronatem lubskiego wolontariatu. Fakt ten z pewnością nadaje pracy wolontarystycznej
szczególną rangę i przyczynia się do promocji idei wolontariatu nie tylko wśród lubskiej
młodzieży.
Podsumowaniem całorocznej działalności wolontariatu jest czerwcowe ognisko z naszymi
wychowankami, dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, podczas którego wolontariuszom
wręczone są zaświadczenia o wykonanej pracy wolontarystycznej.
Studenci rehabilitacji prowadzili rehabilitację w domu chorego
Świadczenie usług przewodnika osoby niewidomej, pomoc lektorska, obsługa imprez
integracyjnych, udział w pracach zespołu ds. indywidualnych programów rehabilitacyjnych
osób niewidomych i słabo widzących.
Terapia pedagogiczna, zajęciowa, zajęcia komputerowa, opieka ,pomoc w odrabianiu lekcji
Trener, asystent, prelegent, opiekun
Uczą jęz. angielskiego i pomoc wychowawcy (wolontariusze są z zagranicy)
Uczestnictwo w zbiórkach publicznych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność
statutową
Udział w kampanii społeczno-informacyjnej pod nazwą „Symfonia Serc”
Udział w pracach Grup Roboczych opracowujących założenia imprez integracyjnych;
przygotowanie stoisk z atrakcjami oraz obsługa tych stoisk w trakcie imprez integracyjnych;
przygotowywanie wystroju otoczenia Pałacowo-Parkowego DPS Mgoszcz na ważne
wydarzenia w życiu społeczności Domu; przygotowanie zaplecza technicznego, terenu
imprezy masowej (namiotów, krzeseł, stolików, punktów sanitarnych); wspieranie osób
niepełnosprawnych w korzystaniu z atrakcji przygotowanych na imprezach integracyjnych;
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Opieka nad dziećmi uczestniczącymi w tych wydarzeniach; wspieranie funkcjonowania
Ogródka Terapeutycznego poprzez bezpośrednią współpracę z osobą niepełnosprawną;
pełnienie roli tłumacza wspomagającego kontakty Grup Roboczych i Domu z zagranicznymi
podmiotami.
Udział w spektaklach teatralnych, zajęcia terapeutyczne, dyżury w biurze i informowanie
osób zainteresowanych problematyka psychiatryczną .
Udział w zajęciach dzieci niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu imprez
okolicznościowych i udział w nich, roznoszenie ulotek
Udział w zajęciach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, organizacja
imprez dla nich itp.
Udział w zbiórce publicznej
Udzielanie porad, konsultacje specjalistów, pomoc wolontariuszy podczas obsługi
wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych, pomoc dzieciom niepełnosprawnym w świetlicy
socjoterapeutycznej, udział w akcjach i zbiórkach
Udzielanie wsparcia w realizacji działań statutowych, głównie w zakresie rehabilitacji,
informacji i integracji społecznej członków naszej organizacji.
Utworzenie i prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia
Warsztaty psychologiczne dla osób chorych na łuszczycę
Wolontariusze , to przede wszystkim osoby , które są wsparciem dla osób z autyzmem
podczas zajęć.
Wolontariat hospicyjny - medyczny i niemedyczny
Wolontariat okazjonalny podczas pikniku
Wolontariuszki pomagały w zajęciach na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, odrabiały z
dziećmi zadania domowe. Uczestniczyły w imprezach lokalnych podczas których zbierano
środki na działalność statutową.
Wolontariuszki przygotowywały się do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Uczestniczyły
w zajęciach z dziećmi jako obserwatorki, samodzielnie prowadziły zajęcia przy
współudziale terapeuty, poznawały metody , formy pracy oraz prowadzenie dokumentacji
Wsparcie osób chorych psychicznie
Wsparcie w czasie imprez integracyjnych, w czasie wyjść do środowiska, w czasie zajęć.
Wsparcie, psychologiczne kobiet z problemami onkologicznymi, dyżury telefonie zaufania i
w szpitalu
Wspierali w opiece rodziców osób niepełnosprawnych, jeden wolontariusz - absolwent
fizykoterapii świadczy usługi rehabilitacyjne.
Wspieranie działań organizacji
Wspieranie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi podczas imprez, zajęć grupowych w
placówkach
Wspieranie Osób Niepełnosprawnych
Wspieranie terapeutów zajęciowych w czasie pracy z osobami niepełnosprawnymi,
bezpośrednia praca z osobami niepełnosprawnymi
Wspomaganie zajęć rewalidacyjnych
Współpraca przy realizacji aktywizacji i integracji społecznej, wyjazdów rekreacyjnych,
współpracujemy z bardzo dużą ilością wolontariuszy
WTZ, zajęcia językowe, prowadzenie biura
Wychowawca na półkolonii, instruktor
Wychowawcy i opiekunowie na koloniach i obozach
Wydawanie żywości, opieka nad chorymi w ich domach, asysta przy niepełnosprawnych w
trakcie spotkań i wyjazdów, usługi socjalne
Zabezpieczenia przedmedyczne i medyczne imprez masowych, pielgrzymek, opieka w
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domu chorego, zbiórki darów dla powodzian, dla rodzin ubogich, transporty chorych, praca
w wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych i obłożenie chorych, prowadzenie kursów
PP i pokazów PP, prelekcje pro-zdrowotne w szkołach, zbiórka krwi.
Zadania merytoryczne i wsparcie osób niepełnosprawnych
Zadania statutowe
Zadania statutowe
Zadania statutowe
Zajęcia dydaktyczno-manualne, pomoc przy rehabilitacji
Zajęcia sportowe
Zajmowanie się składaniem tekstu oraz prace związane z komputerem.
Zgodnie z zadaniami statutowymi: organizacja konkursów dla dzieci, organizowanie
pomocy charytatywnej dla ubogich, wielodzietnych rodzin, zakup pomocy dydaktycznych
dla chorych uczniów, pisanie projektów-wniosków
Gdyby Państwa organizacja otrzymała dodatkowe środki finansowe, które mogłaby
przeznaczyć na dowolny cel, to na co w pierwszej kolejności by je przeznaczyła?
Organizacja zajęć rehabilitacyjnych (54)
Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych i konsultacji logopedycznych, zorganizowanie
zajęć hipoterapii
Hipoterapię
Hydroterapię, hipoterapię
Integracja i rehabilitacja - stacjonarna (stworzenie własnej placówki) dla osób
niepełnosprawnych z SM
Kompleksową realizację świadczeń medycznych
Kontynuacja prowadzonej rehabilitacji dla osób po operacjach ortopedycznych.
Kontynuowanie i poszerzenie działalności w zakresie terapii społecznej
Na kurs nauki mowy przełykowej dla osób po usunięciu krtani na skutek choroby
nowotworowej, pomoc psychologiczną oraz rehabilitację
Na organizację i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla chorych na stwardnienie
rozsiane (SM) - w bieżącym roku Stowarzyszenie nasze dwukrotnie aplikowało do
Prezydenta Miasta Łodzi o środki na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. W obu przypadkach środki nie zostały przyznane.
Na rehabilitacje ruchową chorych leżących w domach
Na rehabilitację dla naszych podopiecznych
Na rehabilitację osób niepełnosprawnych
Na rehabilitację osób niewidomych i słabo widzących
Na rehabilitację ruchową, muzykoterapię, zajęcia na basenie, rehabilitację leczniczą
Na rozszerzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz profilaktykę
Na stworzenie nowej grupy rehabilitacyjnej
Na szeroko pojętą rehabilitację osób niepełnosprawnych, pomoc prawną i psychologiczną
Na zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
Objęcie rehabilitacją ruchową niepełnosprawnych w większym wymiarze czasowym
Opłacenie regularnych zajęć sportowo-tanecznych
Organizacja rehabilitacji
Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną i sprzężoną
Organizacja zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji
Organizację kursu nauki języka migowego
Podniesienie standardu jakości świadczonych usług
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Prowadzenie regularnych oddziaływań rehabilitacyjnych dla dzieci typu: dogoterapia,
hydroterapia, terapia ręki i innych.
Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Prowadzenie zajęć dogoterapii
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja dzieci (domowa , hipoterapia, basen)
Rehabilitacja dzieci i młodzieży
Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Rehabilitacja i aktywizacja społeczna niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja podstawowa nowoociemniałych w zakresie: orientacji przestrzennej i
komunikacji, samoobsługi, czynności dnia codziennego
Rehabilitacja psychiczną i fizyczną kobiet po leczeniu raka piersi
Rehabilitacje społeczną dzieci i młodzieży
Rehabilitację
Rehabilitację
Rehabilitację
Rehabilitację intelektualną
Rehabilitację, porady psychologa, terapię logopedyczną
Rozszerzenie oferty z zakresu rehabilitacji
Sfinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Stałe wsparcie psychologiczne osób oczekujących na przeszczep serca i dla osób po
przeszczepieniu narządu
Szkolenie osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Terapia dzieci autystycznych, zajęcia rehabilitacyjne
Uruchomienie i prowadzenie punktu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
mieszkańców gminy Lisewo.
Warsztaty psychologiczne dla matek, dla chorych
Zajęcia wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów
Zajęcia z zakresu integracji sensomotorycznej; organizacja konsultacji neurologa
dziecięcego dla dzieci 0-7 lat ( niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością ) stała opieka np. w formie poradni przy stowarzyszeniu
Zwiększenie zakresu rehabilitacji ruchowej kobiet po leczeniu onkologicznym
Zwiększylibyśmy liczbę prowadzonych przez nas zajęć sportowo-rehabilitacyjnych
Remont, modernizacja i przystosowanie obiektów służących rehabilitacji (38)
Adaptacja części socjalno-bytowej biura PZN do potrzeb osób niepełnosprawnych
Dodatkowe środki finansowe przeznaczylibyśmy na remont budynku w Przeworsku
Modernizacja biura
Modernizacja i przystosowanie terenu zielonego, należącego do KSON "Sprawni Inaczej",
co umożliwiłoby poszerzenie oferty rehabilitacyjnej skierowanej do osób
niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi z zakresu umiejętności
zawodowych związanych z pracą w ogrodnictwie i pielęgnacją terenów zielonych. Byłaby to
doskonała baza dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w tworzącej się obecnie
spółdzielni socjalnej.
Modernizacja oddziału i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Modernizacja pomieszczeń zgodnie z potrzebami osób z dysfunkcją wzroku
Modernizację obiektu w zakresie rehabilitacji
Modernizację placówki
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Modernizację pomieszczeń
Na adaptacje budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Na adaptację budynku na potrzeby WTZ
Na dopracowanie remontu pomieszczeń uzyskanych na działalność Stowarzyszenia
Na modernizacje budynku z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej dla osób starszych i
niepełnosprawnych
Na modernizację bazy
Na modernizację lokalu
Na ocieplenie budynku ośrodka.
Na remont budynku WTZ
Na remont pomieszczeń organizacji i dostosowanie ich tak aby spełniały standardy (np. winda)
Na salę gimnastyczną.
Otrzymane środki w pierwszej kolejności przeznaczone zostałyby na remont i modernizację
naszego ośrodka. Fundacja nie dysponuje dostatecznymi funduszami by sama
zmodernizować obiekt, a bez ośrodka nie ma możliwości wypełniać statutowych działań
Poprawę warunków lokalowych-Budowę Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne
Projekt zagospodarowania terenu ( ogrodzenie, monitoring)
Remont bazy lokalowej
Remont budynku dla potrzeb niepełnosprawnych
Remont kapitalny siedziby lub zamianę lokalu na większy
Remont lokalu
Remont lokalu, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Remont łazienek - dostosowanie dla niepełnosprawnych
Remont pomieszczeń
Remont prowadzonych placówek
Remonty
Unowocześnienie bazy lokalowej, adaptacja pomieszczeń w celu uatrakcyjnienia i
poszerzenia oferty z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
Unowocześnienie bazy lokalowej, adaptacja pomieszczeń w celu uatrakcyjnienia i
poszerzenia oferty z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
Wymiana okien i remont dachu w budynku WTZ, podjazdu na terenie WTZ
Wyremontowanie części lokalu Stowarzyszenia na działalność statutową
Wyremontowanie przekazanego nam przez gminę lokalu
Z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ośrodków, likwidację barier architektonicznych
Zamontowanie uchwytów dla dzieci niepełnosprawnych w łazienkach szkoły i internatu
Budowa/remont mieszkalnictwa chronionego (21)
Budowa domu mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych
Budowa hostelu
Budowa hostelu
Budowę mieszkania chronionego
Budowę mieszkań chronionych dla dorosłych osób niepełnosprawnych
Mieszkania chronione
Mieszkania chronione.
Na budowę całodobowego ośrodka mieszkalno-rehabilitacyjnego dla młodzieży
upośledzonej umysłowo, której rodzice chorują, muszą odpocząć lub umierają
Na budowę domu dla niepełnosprawnych podopiecznych
Na utworzenie i prowadzenie hostelu i mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Ośrodek noclegowy dla podopiecznych fundacji i ich rodziców
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Program mieszkaniowy - uzupełnienie sieci oparcia społecznego osób z zaburzeniami
zdrowia psychicznego o możliwość skorzystania z mieszkania rotacyjnego w sytuacji, gdy
dokonania edukacyjne i zawodowe są torpedowane przez indywidualną, trudną sytuację
rodzinno-mieszkaniową
Remont mieszkań chronionych,
Rozwój form mieszkalnictwa chronionego i ośrodek krótkotrwałej opieki
Rozwój mieszkalnictwa chronionego
Rozwój różnych form mieszkalnictwa chronionego (zastępcze domy rodzinne, mieszkania
chronione).
Sfinansowanie adaptacji pomieszczeń na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych
Fundacja posiada już dokumentację techniczną na ww. Przedsięwzięcie, osoby
niepełnosprawne czekają na takie mieszkania, niestety brak środków na remont i adaptacje
budynku uniemożliwia zrealizowanie zamierzenia.
Tworzenie hostelu
Tworzenie mieszkań chronionych, hostelu
Uruchomienie mieszkalnictwa chronionego
W przypadku większych środków - budowa mieszkań chronionych
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (30)
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie lub finansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Finansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Na cele statutowe, tj. Na dofinansowanie turnusów dla naszych podopiecznych
Na poszerzenie oferty turnusów integracyjno-wypoczynkowych
Na turnusy rehabilitacyjne
Na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem
Na zorganizowanie turnusu/ów nauki mowy przełykowej
Na zwiększenie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do wiosennych i jesiennych
obozów aktywnej rehabilitacji, tak aby brała w nich udział większa niż dotychczas ilość
uczestników
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób z chorobą neurologiczną ataksją
rdzeniowo-móżdżkową
Organizacja wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla wszystkich członkiń Stowarzyszenia,
Organizację turnusów rehabilitacyjnych obejmujących krioterapię
Organizację turnusu rehabilitacyjnego dla wszystkich naszych członkiń
Organizowanie rehabilitacji
Pomoc w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych
Rehabilitacyjno-rekreacyjną
Turnus rehabilitacyjny
Turnus rehabilitacyjny
Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne, integrację osób niepełnosprawnych
Zorganizowanie obozu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych członków stowarzyszenia
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Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych nauki mowy zastępczej.
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną
Doposażenie w sprzęt do rehabilitacji, sprzęt komputerowy, pomoce rehabilitacyjne i
inne (77)
Dalsze wyposażenie ośrodka w pomoce i sprzęt rehabilitacyjny
Doposażenie
Doposażenie bazy
Doposażenie części socjalno-bytowej biura PZN do potrzeb osób niepełnosprawnych
Doposażenie i unowocześnienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Doposażenie magazynów
Doposażenie obiektów sportowych
Doposażenie placówek
Doposażenie placówek w sprzęt rehabilitacyjny
Doposażenie placówki
Doposażenie placówki ( sprzęt rehabilitacyjny)
Doposażenie pomieszczeń ośrodków w niezbędny sprzęt i urządzenia
Doposażenie prowadzonych placówek
Doposażenie sali w inny sprzęt rehabilitacyjny
Doposażenie w nowoczesny sprzęt technologiczny i rehabilitacyjny
Doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Dostarczenie sprzętu specjalistycznego dla ON
Komputer
Komputeryzacja
Na adaptacje budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( w tym odpowiednie
wyposażenie i zakup sprzętu)
Na doposażenie karetki, zakup fantomów i sprzętu do pozoracji do szkoleń oraz mobilnego
komputera
Na doposażenie pracowni do terapii zajęciowej
Na informatyzację organizacji
Na wsparcie finansowe - zakup sprzętu
Na wyposażenie biura i remont lokalu
Na wyposażenie nowego obiektu hospicyjno- rehabilitacyjnego
Na zakup komory kriogenicznej
Na zakup wanny z hydromasażem dla dzieci
Na zakupy sprzętu komputerowego i funkcjonalne wyposażenie lokalu organizacji
Odzież sportową, której nikt nie chce lub nie może (brak odpowiednich przepisów)
sfinansować i wyposażenie klubu
Pomoce rehabilitacyjne, narzędzia diagnostyczne
Przygotowanie pomieszczeń do hydroterapii, oraz terapii światłem
Sprzęt do rehabilitacji , który byłby wykorzystywany podczas turnusów rehabilitacyjnych
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt sportowy
Utworzenie sali relaksacyjno-terapeutycznej
Uzupełnienie sprzętu służącego realizacji podejmowanych tematów.
Wózki elektryczne, podnośniki.
Wyposażenia biura na potrzeby działalności statutowej
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Wyposażenie biura Fundacji
Wyposażenie Domu Charytatywno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w sprzęt rehabilitacyjny
Wyposażenie kącika zabaw dla dzieci, sali do fizjoterapii i integracji sensorycznej.
Wyposażenie Kliniki BUDZIK dla dzieci po ciężkich urazach mózgu
Wyposażenie sali gimnastycznej
Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne Ośrodka Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dzieci w Lesznie
Wyposażenie w zestawy komputerowe i zorganizowanie biura
Wyposażenie zawodników w sprzęt i stroje sportowe
Zakup i przekazanie aparatury medycznej ZOZ, z którymi współpracujemy
Zakup komputera
Zakup komputera stacjonarnego (brak na obecną chwilę tylko 1 laptop);
Zakup literatury fachowej, oprogramowania komputerowego
Zakup materiałów dekoracyjno- plastycznych dla uczniów Szkoły
Zakup nowego sprzętu do codziennej pracy biurowej
Zakup pomocy logopedycznych do muzykoterapii itp. do zajęć na turnusach
rehabilitacyjnych
Zakup programu księgowości komputerowej
Zakup sprzętów do zabiegów rehabilitacyjnych
Zakup sprzętu :laptop, rzutnik i ekran
Zakup sprzętu do gabinetu okulistycznego w OSWDN Wrocław.
Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć
Zakup sprzętu do rehabilitacji
Zakup sprzętu komputerowego
Zakup sprzętu komputerowego
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Zakup sprzętu komputerowego wraz z internetem. Zakup sprzętu żeglarskiego
Zakup sprzętu komputerowego, faxu, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatu cyfrowego, dvd
potrzebnego do zajęć z psychologiem, rzutnika multimedialnego potrzebnego do obsługi
konferencji onkologicznych, biurka, krzeseł.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni sprzętu (łóżka, wózki, materace
przeciwodleżynowe
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenie - umeblowanie przedszkola specjalnego
które powstaje przy fundacji
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu informatycznego
Zakup sprzętu sportowego. W sytuacji posiadania odpowiedniego lokalu dodatkowe finanse
były by przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny.
Zakup sprzętu ułatwiającego pracę organizacji (np. Komputera, drukarki, kserokopiarki)
oraz zakup łódek do treningów dla osób niepełnosprawnych startujących w różnych regatach
Zakup wyposażenia do rehabilitacji społecznej
Zorganizowanie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Budowę lub rozbudowę obiektów służących rehabilitacji (37)
Budowa domu środowiskowego
Budowa i prowadzenie specjalistycznego centrum rehabilitacji dla dzieci
Budowa Klubo-kawiarni gdzie powstał by klub sportowy i odbywały się spotkania
integracyjne, szkolenia .
Budowa nowego obiektu z przeznaczeniem na kontynuację działalności i rozszerzenie celów
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statutowych.
Budowa nowej Kliniki "Przylądek Nadziei" na którą potrzebne są nam środki finansowe w
wysokości ok. 65 000 000,00 zł, w celu poprawienia standardów leczenia naszych małych
podopiecznych.
Budowa ośrodka / bez barier /w pełni przystosowanego dla osób ze schorzeniami narządu
ruchu i nie tylko.
Budowa Ośrodka na realizację celów statutowych - własny obiekt przeznaczony na dzienny
pobyt osób niepełnosprawnych
Budowa własnego ośrodka rehabilitacyjno - terapeutycznego
Budowę centrum aktywności ruchowej i integracji dla mieszkańców
Budowę zakładu aktywności zawodowej
Dokończenie rozpoczętych inwestycji
Inwestycje, rozbudowa ośrodków działających przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych "Radość"
Kontynuacja budowy hospicjum
Na budowę Centrum Rehabilitacji dla niewidomych i słabo widzących
Na budowę Centrum Rehabilitacyjne i Warsztatu Terapii Zajęciowej
Na budowę domu pomocy społecznej dla osób z niepełną sprawnością intelektualną
Na budowę nowego obiektu hospicyjno- rehabilitacyjnego
Na budowę ośrodka opiekuńczo - rehabilitacyjnego dla podopiecznych na posiadanej działce
budowlanej.
Na budowę Ośrodka Rewalidacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego
Na budowę ośrodka wczesnej interwencji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i
niepełnosprawnych
Na dokończenie budowy Kliniki BUDZIK
Na inwestycję - budowa krytej ujeżdżalni
Na poprawę i rozbudowę warunków lokalowych lub budowę własnych obiektów
przydatnym osobom niepełnosprawnym
Obecnie prowadzimy budowę ośrodka rehabilitacji i głównie na ten cel brakuje nam
pieniędzy
Realizację planów związanych z rozbudową placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie
Remont/budowa nowej placówki rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych
Rozbudowa budynku zajmowanego przez Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne
Rozbudowa Domu Pielęgnacyjnego i Pawilonu Rehabilitacyjnego dla potrzeb rehabilitacji
Rozbudowa Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno -Wychowawczego w Miliczu, rozbudowa
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Rozbudowa istniejącego obiektu, w którym prowadzimy obecnie działalność
Rozbudowę
Rozbudowę bazy rehabilitacyjnej
Rozbudowę budynków
Rozbudowę budynku w celu rozszerzenia form działalności
Rozbudowę oddziału szpitalnego
W przypadku większych środków - budowa własnego ośrodka rehabilitacyjnego
Zadaszenie i przygotowanie podłoża w miejscu, w którym prowadzone są zajęcia hipoterapii
Poprawa warunków lokalowych (17)
Lokal
Na nową siedzibę z wyodrębnionym pomieszczeniem rehabilitacyjnym, pomieszczeniem
relaksacyjnym i pomieszczenia na potrzeb biura stowarzyszenia
Na pozyskanie indywidualnego lokalu
- 87 -

Na większe lokum
Na zakup własnego małego lokalu biurowego
Poprawę własnych warunków lokalowych /powiększenie/.
Poszerzenie zaplecza dla działalności statutowej
Powiększenie bazy lokalowej
Pozyskanie samodzielnego lokalu
Uzyskanie lokalu dla Stowarzyszenia
Własny ośrodek
Wynajem obiektów
Wynajem pomieszczenia na prowadzenie szerszej działalności (np. świetlica terapeut. I in.)
Zakup budynku lub wynajem dodatkowych pomieszczeń na prowadzenie stałej rehabilitacji
dla osób niepełnosprawnych
Zakup większego lokalu, który dawałby możliwość rozwijania naszej działalności
Zakup-wynajem większego lokalu
Zwiększenie zaplecza lokalowego
Szkolenia (30)
Cykliczne szkolenia na temat autyzmu
Dofinansowanie projektu "Dla Edukacji" (stypendia), dofinansowanie akcji promującej 1%
Dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla specjalistów
Działania integrujące pracowników, szkolenia
Na kontynuowanie indywidualnych szkoleń dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi
komputera i podstawowych programów tj.: MS Word, Excel, Power Point oraz Internet
Explorer.
Na przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ponieważ
mamy bardzo dużo chętnych a niewystarczające środki
Na rozwój kadry
Na rozwój profesjonalizmu zatrudnionej w organizacji kadry
Na szkolenia i konferencje w zakresie chorób ultra rzadkich z zagrożeniem życia.
Na szkolenia związane z asystentem osób niepełnosprawnych
Na wyszkolenie asystentów osób niepełnosprawnych
Organizowanie szkoleń i konferencji dla osób niepełnosprawnych informujących o
obecnych przepisach, uprawnieniach i programach, integrację.
Prowadzenie różnych form wsparcia dla osób dorosłych min. Szkolenia seksuologiczne,
zawodowe
Przygotowanie merytoryczne członków Stowarzyszenia do pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową
Realizację szkoleń dla wolontariuszy w celu podwyższenia zaangażowania i efektywności
działań
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez zwykle szkoleń i
warsztatów
Szkolenia
Szkolenia
Szkolenia dla pracowników i dostosowanie organizacji do wymagań prawa (uzyskanie
certyfikatów, audyty z zakresy ochrony danych osobowych);
Szkolenia dla pracowników organizacji
Szkolenia kadry
Szkolenia pracownicze, podnoszenie kwalifikacji
Szkolenie chorych na cukrzycę bez orzeczonej grupy inwalidzkiej
Szkolenie kadry
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Szkolenie ludzi
Szkolenie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Szkolenie wolontariuszy
Warsztaty i szkolenia
Wyszkolenie ochotników do niesienia pomocy pacjentom po operacji w domu
Zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego turystycznego z udziałem psychologów
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (7)
Aktywizacja zawodowa
Aktywizacje zawodową ON ze środowisk wiejskich oraz małych miast
Na stanowiska pracy dla Osób Niepełnosprawnych
Na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych -Zakład Aktywności Zawodowej ,
Spółdzielnia Socjalna
Na zatrudnienie pracowników (trzech osób niepełnosprawnych).
Na znalezienie i dostosowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnej młodzieży
Stworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej
Rozszerzenie działalności organizacji (65)
Dalszy rozwój Centrum Rehabilitacji Chorych na SM "Ostoja" w Woli Batorskiej
Dodatkowe środki pozwoliły by nam na poszerzenie działalności statutowej stowarzyszenia
dla dobra niepełnosprawnych
Dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektów
Dom dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych po 21 roku życia
Jesteśmy w trakcie tworzenia kolejnej, czwartej placówki - ZAZ i na ten cel gromadzimy
środki
Na całodobowy ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Na dalszy rozwój organizacji
Na organizację Warsztatów Terapii Zajęciowej
Na pokrycie wymaganych środków własnych w zlecanych zadaniach
Na powstanie Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Na realizację autorskiego programu Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
Na realizację projektu wspierającego osoby chore psychicznie pozostające w domu (projekt
realizowany byłby w ramach tzw. Psychiatrii środowiskowej i organizację klubu
Na rozszerzenie działalności edukacyjnej o poziom szkoły podstawowej z klasami
integracyjnymi- autorska szkoła eksperymentalna;
Na rozwinięcie działalności wolontariatu w naszym mieście
Na stworzenie całodobowej placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich
rodzin w sytuacjach kryzysowych
Na stworzenie placówki dla osób upośledzonych głęboko po 25 roku życia- dzienny pobyt
Na tworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
Na tworzenie zakładu aktywności zawodowej
Na uruchomienie świetlicy z biblioteką i kawiarenką internetową
Na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
Na utworzenie ZAZ lub warsztatu terapii zajęciowej lub utworzenie świetlicy dziennego
wsparcia
Na założenie profesjonalnego punktu informacyjnego dla osób z chorobami ultra rzadkimi
Na założenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Mamy pod sobą 40 dzieci w
różnorodnym wieku.
Opracowaliśmy nowatorski program który realizujemy pilotażowo - na pewno część na ten
cel
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Ośrodek rehabilitacji, basen
Otwarcie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
w stopniu znacznym i głębokim
Powołanie pierwszego ośrodka dla chorych z rzadkimi schorzeniami genetycznymi
(reprezentant Zespół Marfana).
Realizacja ciekawego projektu
Realizacja programu równania szans edukacyjno-rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
zagrożonych wykluczeniem społecznych w miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców
Realizację nowych inicjatyw stowarzyszenia - wyjazdy terapeutyczne z psychologiem i
rehabilitantem dla Młodych Amazonek, Amazonek z Nawrotem Choroby Nowotworowej i
Seniorek Amazonek oraz realizację innych inicjatyw, które byśmy wymyśliły.
Realizację planu uruchomienia teatru lalkowego
Rozszerzenie działalności - uruchomienie wypożyczalni sprzętu medycznorehabilitacyjnego
Rozszerzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,
Rozszerzenie sektora działalności
Rozwijanie prowadzonej placówki oraz utworzenie placówki kontynuującej jej działania
Rozwój działalności i infrastruktury,
Rozwój i realizacja nowych inicjatyw, m.in.: program wsparcia i psychoprofilaktyki
alkoholowej połączonej z aktywnością ruchową dla kobiet po leczeniu raka piersi i ich
bliskich.
Rozwój Ośrodka rehabilitacyjnego
Rozwój placówek przede wszystkim Ośrodka Wczesnej Interwencji, Uruchomienie ośrodka
rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną
realizującego obowiązek szkolny. Uruchomienie zakładu aktywizacji zawodowej,
Stworzenie Klubu Pacjenta, i stworzenie grupy samopomocowej dla Rodzin Pacjentów
Stworzenie placówki diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z autyzmem w
której funkcjonowałby: Punkt Informacyjno - Ewidencyjny, Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny oraz Zespół Specjalistów i Terapeutów
Stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
To zależy od wielkości dodatkowych środków, marzy się wynajęcie pomieszczeń w których
członkowie naszego stowarzyszenia i nie tylko mogliby rozwijać własne zainteresowania, w
których można by prowadzić zajęcia psychoterapeutyczne
Tworzenie i rozwój ośrodków medycznych
Uruchomienie Pracowni Projektowo-Usługowej Przystosowania architektoniczne dla
niepełnosprawnych - działalność jest zarejestrowana lecz nie uruchomiona
Uruchomienie punktu konsultacyjnego dla rodzin i specjalistów z innych placówek, w
których są osoby z autyzmem
Utworzenie centrum (galerii) sztuki osób niepełnosprawnych
Utworzenie centrum na rzecz osób niepełnosprawnych
Utworzenie Domu dla osób przewlekle chorych
Utworzenie działalności gospodarczej w ramach ekonomii społecznej
Utworzenie klubu integracji społecznej
Utworzenie Muzeum Sue Ryder (założycielki Fundacji)
Utworzenie poradni specjalistycznej (autyzm, niepełnosprawności sprzężone) dla
województwa warmińsko - mazurskiego
Utworzenie we Włocławku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Utworzenie własnego ośrodka rehabilitacji i hipoterapii
Utworzenie zakładu aktywności zawodowej
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Utworzenie zakładu aktywności zawodowej
Utworzenie ZAZ oraz Domu Mieszkalnego (alternatywa do DPS)
Wkład własny do projektów
Wprowadzenie programu wczesnej profilaktyki chorób psychosomatycznych
Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów
Zlecanie organizacjom zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej skierowanej do
konkretnych grup osób niepełnosprawnych
Zorganizowanie jazdy sprawnościowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
elektrycznych,
Zwiększenie różnorodności działań na rzecz beneficjentów
Zwiększenie zakresu działalności klubu.
Działalność z zakresu kultury, sportu i turystyki (29)
Digitalizacja zbiorów sztuki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych
Integracja
Integrowanie i wzmacnianie środowiska epileptycznego
Na organizacje warsztatów muzycznych i koncertów
Na organizację wycieczek edukacyjno-turystycznych dla niepełnosprawnych uczniów
Na rehabilitację społeczną: organizacja imprez z dziedziny kultury , sportu i turystyki.
Na tworzenie podopiecznym nowego, własnego repertuaru muzyczno -słownego oraz
nagrania tych utworów w profesjonalnym studiu radiowym
Na wycieczkę w okresie letnim
Na zwiększenie działań integracyjnych
Organizacja wycieczek i wyjazdów kulturoznawczych
Organizację cyklicznej, bo organizowanej przez nasze stowarzyszenie od 1998, imprezy dla
niepełnosprawnych - pod nazwą SCENA BEZ BARIER
Organizację imprez sportowo- rekreacyjnych
Promocję sztuki osób niepełnosprawnych, tworzenie galerii, na działania integracyjne itp.
Rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych (koła zainteresowań: muzyczne,
taneczne, plastyczne - zajęcia w formie warsztatów).Organizacja wypoczynku osób
niepełnosprawnych (wycieczki)
Rozwój dyscypliny sportowej rugby
Rozwój kulturalny
Spotkanie integracyjne
Spotkań integracyjnych dla chorych na SM.
Warsztaty muzyczne, teatralna
Wycieczki, obozy wraz z opiekunami /rodzicami
Wyjazd integracyjny( wycieczka)
Wyjazdy integracyjne dla członków Towarzystwa
Wyjazdy na turnieje zagraniczne i krajowe
Wypoczynek letni, organizacja imprez integracyjnych
Zajęcia warsztatowe, imprezy integracyjne
Zorganizowanie całorocznych zajęć stacjonarnych i wyjazdowych, w tym wycieczek dla
dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów z Integracyjnego Domu Kultury
Zorganizowanie obozu żeglarskiego
Zorganizowanie Pielgrzymki do Fatimy
Zwiększenie zatrudnienia (31)
Asystent
Asystenta osoby niepełnosprawnej
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Na pracę asystenta ON dla chorych na SM
Na stworzenie etatu
Na zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych
Na zatrudnienie pracownika administracyjnego.
Na zatrudnienie specjalistów
Obsługę instruktorską, zatrudnienie dodatkowego pracownika biurowego
Rozszerzenie prowadzonej działalności poprzez zatrudnienie nowych instruktorów do
prowadzenie nowych grup terapeutycznych, instruktorzy dotychczas pracują poniżej
obowiązujących na rynku pracy stawek,
Stworzenie dodatkowego etatu
Zatrudnienie 1-2 pracowników
Zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych, zatrudnienie dodatkowych rehabilitantów
i terapeutów
Zatrudnienie dobrego psychoterapeuty
Zatrudnienie kadry do prowadzenia zajęć, które pozwalają na podnoszenie aktywności
naszych podopiecznych - brak środków na zatrudnienie kadry powoduje konieczność
zawieszania od lat realizowanych potrzebnych i efektywnych działań
Zatrudnienie kadry merytorycznej do pozyskiwania środków finansowych.
Zatrudnienie lekarza specjalisty
Zatrudnienie na etacie pracownika biurowego i księgowej.
Zatrudnienie na stałe osobistych asystentów osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie na umowę o pracę księgowej,
Zatrudnienie na umowę o pracę rehabilitanta i psychologa
Zatrudnienie osoby na etat biurowy i rehabilitanta
Zatrudnienie personelu
Zatrudnienie pielęgniarek i opiekunek dla osób najmniej sprawnych
Zatrudnienie pracownika biura, trenera pracy
Zatrudnienie pracowników administracyjnych
Zatrudnienie rehabilitanta, psychologa w tym dziecięcego i zatrudnienie kierowcy.
Zatrudnienie rehabilitantów
Zatrudnienie specjalistów - doradców zawodowych
Zatrudnienie specjalistów (lekarz, logopeda itp.)
Zatrudnienie większej liczby specjalistów do pracy z niepełnosprawnymi
Zwiększenie zatrudnienia
Pomoc materialna (socjalna) podopiecznym (24)
Dofinansowanie dla beneficjentów
Konsultacje okulistyczne w Klinice Okulistyczne w Greifswaldzie (opłata, dofinansowanie),
propagowanie możliwości ewentualnego leczenie w w/w klinice i innych ośrodkach,
Leki!!!, specjalistyczne badania
Likwidację barier technicznych w mieszkaniach podopiecznych-osób z niepełnosprawnych.
Na pomoc swoim podopiecznym w opłaceniu: zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacji,
opieki
Na refundację kosztów leczenia i rehabilitacji najbardziej potrzebujących podopiecznych
stowarzyszenia. Pomoc rzeczową (sprzęt pomoce ortopedyczne).
Na stałą pomoc podopiecznym z najuboższych rodzin
Na zapewnienie brajlowskich materiałów indywidualnym osobom (niewidomym uczniom i
studentom szkół muzycznych)
Pomoc finansowa
Pomoc finansowa dla chorych psychicznie
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Pomoc osobom o bardzo niskich dochodach w pokryciu kosztów specjalistycznych badań
lub uzyskanie pomocy w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych
Pomoc osobom potrzebującym
Pomoc podopiecznym fundacji w powrocie do pełnosprawności - zakup protez, wózków
inwalidzkich,.
Pomoc socjalna
Pomoc ubogim, w tym niepełnosprawnym
Poprawienie warunków mieszkaniowych dziecka niepełnosprawnego-dobudowanie
dodatkowej powierzchni do istniejącego starego mieszkania.
Pozyskane środki finansowe przeznaczylibyśmy na etat pracownika magazynu w ramach
Programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD
Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Sprzęt i ubrania dla niepełnosprawnych uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych
Udzielanie zapomóg pieniężnych najuboższym członkom naszego koła
Wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych
Wsparcie materialne
Zakup leków odpornościowych
Zakup lub dofinansowanie sprzętu ortopedycznego najbardziej potrzebującym
Zapewnienie lepszej sytuacji materialno-bytowej w środowisku epileptycznym
Zakup środków transportu (12)
Środek transportu przeznaczony dla osób niepełnosprawnych
Wymiana samochodu przystosowanego do przewożenia dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w tym na wózkach inwalidzkich.
Wymianę samochodu służbowego
Zakup nowego samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (17-18 osobowy Bus)
Zakup samochodu
Zakup samochodu
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Zakup samochodu dostawczego
Zakup samochodu,
Zakup środka transportu
Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych
Zakup środków transportu
Działania informacyjne i promocyjne (26)
Działalność edukacyjno-informacyjną
Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem mediów
Kontynuacja i rozszerzenie oferty w prowadzonym od 15 lat Punkcie Informacji
Kwartalnik "Zaufanie" dofinansowanie druku i redakcji, zlecenie stworzenia profesjonalnej
strony internetowej
Na edukację środowiska lokalnego, popularyzację wiedzy na temat choroby starzejącego się
społeczeństwa
Na promocję działalności organizacji (w tym działania PR)
Na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno profilaktycznej dotyczącej
problemów, którymi się zajmujemy
Obecnie: wydawnictwa
Objęcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kompleksowym wsparciem, poradnictwem
np. prawnym, pomocą np. w znalezieniu pracy.
Organizacja imprez ukazujących i promujących działalność organizacji, szerszy dostęp do
internetu
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Promocja
Promocja działalności
Promocja działalności organizacji
Promocja i rozwój działalności Galerii
Promocja organizacji
Promocja projektu Wspólna Inicjatywa Architektoniczna wśród osób niepełnosprawnych
Promocję
Promocję sportu
Prowadzenie punktu informacyjnego i pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych
Rzecznictwo obywatelskie dla osób z niepełnosprawnością
Specjalistyczne publikacje
Tworzenie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych z typu medialnych oraz pomoc
prawna i ogólnych o rynku pracy na rzecz niepełnosprawnych w internecie
Utworzenie strony internetowej
Własna strona internetowa
Wydawnictwa
Wydawnictwo czasopisma
Dofinansowanie działalności bieżącej (43)
Cele statutowe
Cele statutowe
Cele statutowe
Dofinansowanie działalności podstawowej
Dofinansowanie działalności statutowej
Dofinansowanie działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób autystycznych,
Dopłata do czynszu i internetu
Działających na rzecz epileptyków tym samym podniesienie skuteczności diagnozowania i
leczenia padaczki
Działalność statutowa - pomoc dzieciom chorym, leczonym i rehabilitowanym, z rodzin
najuboższych, placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci, takim jak : domy
dziecka, stowarzyszenia oraz domy samotnej matki.
Działalność statutową i koszty administracji - opłata księgowej
Edukację komunikacyjną
Edukację osób chorych na fenyloketonurię i ich rodzin
Na cele statutowe
Na działalność statutową
Na działalność statutową
Na realizację celów statutowych
Na realizację celów statutowych
Na realizację celów statutowych - wg priorytetów potrzeb w danym momencie
Opłacenie czynszu za lokal biurowy
Opłata za lokal
Opłaty czynszowe i eksploatacyjne za wynajem lokalu Stowarzyszenia
Podwyżki dla pracowników
Podwyższenie płac zatrudnionych pracowników w Warsztacie Terapii Zajęciowej
Poprawienie o nowsze technologie informacji i ogólnie działalności, wzmocnienie
realizowanych programów
Popularyzację edukacji e -learningowej
Profesjonalizacja działań realizowanych w stowarzyszeniu
realizacji zadań dla niepełnosprawnych- ZAZ
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Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin ,
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Prowadzenie świetlic środowiskowych
Prowadzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych
Realizacja celów statutowych
Rozszerzenie działalności świetlicy opiekuńczo -wychowawczej, stypendia naukowe dla
zdolnej, ubogiej młodzieży, pomoc placówkom oświatowym i innym.
Szeroko rozumianą pomoc osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier w integracji
społecznej (taxi,
Utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych dla różnych form aktywizacji społecznej
Wspieralibyśmy powstanie kliniki przystosowanej do leczenia chorych na mukowiscydozę,
zgodnie z europejskimi standardami, ponieważ w Polsce nie ma miejsca spełniającego tych
wymagań
Wspieranie dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych (wśród których są również
dzieci niepełnosprawne
Wyłącznie na cele statutowe,
Wynagrodzenia pracowników
Wynajem nowego lokalu
Wynajem obiektów
Zabezpieczenie finansowej stabilności w zakresie utrzymania podstawowej bazy kadrowej
Zabezpieczylibyśmy je na koszty utrzymania naszych 2 pomieszczeń/biura i Sali
szkoleniowej/które mamy kompletnie wyposażone i mamy ciągle problemy finansowe na
ich utrzymanie ; ponadto środki finansowe chętnie byśmy przeznaczyli jako wkład własny
wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów, moglibyśmy sięgać
po większe pieniądze,
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych mniejszości etnicznej Romów,
zapobieganie patologiom.
Inne (7)
Badania socjologiczne w zakresie postaw ludzi w stosunku do niepełnosprawnych
Na wkład własny do projektów inwestycyjnych
Na zrealizowanie niezbędnych inwestycji służących realizowanym zadaniom
rehabilitacyjnym
Powołanie rzecznika osób z rzadkimi (sierocymi) schorzeniami.
Rozwój bazy modelowej
Standaryzacja placówek
Trudno powiedzieć, nasze potrzeby są ogromne.
Jak Pani/Pan widzi przyszłość Państwa organizacji. Jakie są Państwa plany na
najbliższe lata?
1. Rozbudowa infrastruktury organizacji
2. Dotarcie z pomocą do większej liczby beneficjentów
3. Organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych
1. Remont kolejnego budynku Fundacji w Przeworsku i adaptacja na mieszkania chronione
dla osób z niepełnosprawnością,
2. Zorganizowanie zakładu aktywności zawodowej (specjalność stolarstwo),
3. Zakończenie adaptacji budynku w Przeworsku na schronisko dla bezdomnych kobiet,
4. Zakończenie remontu zabytkowego budynku w Łańcucie i adaptacji na "międzynarodowy
ośrodek wymiany młodzieży"
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Adaptacja budynku dla potrzeb WTZ
Aktualnie pragniemy rozbudować naszą bazę lokalową w celu rozszerzenia form
działalności.
Aktualnie przygotowywana jest strategia rozwoju na lata 2010-2015
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, prowadzenie punku informacyjno konsultacyjnego, założenia ZAZ -u
Bardzo chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości młodych ludzi i zachęcić ich do
czynnego uprawiania sportu. Planujemy stworzenie jeszcze nowych sekcji sportowych.
Zakupić lepszy sprzęt sportowy. Stworzyć lepsze warunki do uprawiania sportu osobom
niepełnosprawnym intelektualnie. W tym celu pragniemy zatrudnić jeszcze jednego
pracownika biurowego do księgowości oraz jednego do prowadzenia działalności w zakresie
"Olimpiad Specjalnych" Brak tych osób powoduje, że nie mamy możliwości podjęcia się
w/w działalności. Potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie są ogromne a
my nie mamy pracowników którzy mogliby zająć się tą dziedziną sportu.
Bardzo chcielibyśmy nawiązać współpracę z jednostką samorządową i innymi
organizacjami w celu stworzenia na terenie dzielnicy Bemowo mieszkań chronionych.
Barierą, która blokuje rozwój naszej organizacji jest brak większego lokalu, który
pozwoliłby na otworzenie WTZ dla najstarszych podopiecznych.
Bezwzględna konieczność kontynuowania i rozwoju. Plany to pełna realizacja naszej misji:
towarzyszenia osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie, od urodzenia do późnego wieku z
poziomem wsparcia umożliwiającym samodzielne i godne życie oraz aktywne uczestnictwo
w lokalnej społeczności.
Będziemy działać na takich samych warunkach co do tej pory. Nie będziemy nic zmieniać.
Będziemy nadal prowadzić działalność statutową w stopniu zależnym od pozyskanych
środków i zaangażowania członków Stowarzyszenia i władz miasta
Będziemy poszerzać naszą dotychczasową działalność o nowe kierunki zgodne ze statutem i
potrzebami rynku
Budowa bazy rehabilitacyjno - terapeutycznej
Budowa Centrum Rehabilitacji Niewidomych i Słabo Widzących
Budowa Domu Środowiskowego i Hostelu
Budowa kompleksu budynków z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Wsparcie
i pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia. Kursy, szkolenia dla
profesjonalistów, członków Zarządu, rodziców, wolontariuszy. rozwój ruchu selfadwokatów. Tworzenie form pomocy dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu głębokim. Mieszkalnictwo chronione - tworzenie domów rodzinnych. Utworzenie
Centrum informacji prawnej i poradnictwa.
Budowa Ośrodka Rewalidacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego
Budowa ZAZ, budowa MCH/DPS
Całkowite uzależnienie rozwoju i kontynuacji dotychczasowej działalności od pozyskania
nowych dotacji na sfinansowanie profesjonalnych zadań. Konsekwencją pozytywnego
scenariusza są plany rozwoju działalności organizacji w zakresie aktywizacji zawodowej
osób wykluczonych społecznie, głównie niepełnosprawnych oraz Regionalnego Centrum
Wolontariatu, funkcjonującego w strukturach organizacji.
Celem Stowarzyszenia "Sami Sobie" jest działalność charytatywna , niwelowanie
dysproporcji społecznych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na
rzecz dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób starszych, samotnych, emerytów i
rencistów, działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, promocja zdrowego
stylu życia, propagowanie idei wolontariatu, działania wspierające na rzecz kobiet
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Chcemy dokonać pewnych zmian w statucie organizacji dotyczących świadczenia usług dla
osób niepełnosprawnych. Realizacja projektów edukacyjnych, wychowawczych i
pomocowych na rzecz społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych (kształtowanie
postaw prospołecznych).
Chcemy nadal pracować na rzecz osób niepełnosprawnych
Chcemy rozbudować istniejący Dom Pielęgnacyjny o II piętro, wyposażyć w windę
zewnętrzną, rozbudować i doposażyć pawilon rehabilitacyjny, poszerzać ofertę
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, uruchomić pobyt całodobowy
Chcemy rozwijać świadomość społeczną w zakresie tolerancji osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie, uruchomić nowoczesny ośrodek wczesnej interwencji, pozyskać obiekt i
utworzyć mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych, których opiekunowie zmarli
lub nie są w stanie sprawować nad nimi dalszej opieki
Chcemy w dalszym ciągu pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym, zaoferować im
nowe możliwości rehabilitacyjne.
Chcielibyśmy : poprowadzić kampanie informacyjne dot. chorób psychicznych; poszerzyć
liczbę beneficjentów obecnych działań (poprzez promocję organizacji); uruchomić
mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
Chcielibyśmy kontynuować zadania już realizowane, zwiększyć zasoby profesjonalnej
kadry, a także mieć możliwość uczestnictwa we wszystkich organizowanych konkursach
zwiększając tym samym różnorodność zadań dla beneficjentów. Ponadto chcielibyśmy
zorganizować duże przedsięwzięcie artystyczne we współpracy z Francją.
Chcielibyśmy pomóc naszym beneficjentom w uzyskaniu zatrudnienia na rynku pracy. W
tym celu musimy znaleźć pracodawców, którzy by chcieli zatrudnić osoby po przebytym
kryzysie psychicznym. Ponadto konieczne jest opracowanie projektu, który byłby
skierowany do osób po przebytym kryzysie psychicznym, ale przebywających w domu. To
przedsięwzięcie jest długofalowe, bo przekonanie chorego psychicznie do jakiejkolwiek
działalności jest niezwykle trudne. Trzeba wielu lat terapii aby chorzy wyszli na zewnątrz (
do pracy, stowarzyszenia, do szkoły itp.) .Najważniejszym i sprawdzonym działaniem jest
pozyskiwanie dotacji na rzecz osób po przebytym kryzysie psychicznym z przeznaczeniem
na organizowanie wszelkich form aktywności intelektualnej i fizycznej. Planujemy
zorganizowanie klubu pacjenta.
Chcielibyśmy zdobyć własny budynek i utworzyć nowe grupy dzienne.
Co roku do nas dochodzi coraz to więcej osób niepełnosprawnych. Naszym marzeniem
byłoby utworzyć świetlicę terapeutyczną dla dzieci niepełnosprawnych, szkolenia z zakresu
komputera, pozyskiwanie większych środków finansowych dla naszego stowarzyszenia.
Coraz mniejsze zainteresowanie rodzin osób niepełnosprawnych
Corocznie zwiększa się liczba członków organizacji, planujemy organizację zajęć
hipoterapii i arteterapii, w planach dalszych pozyskanie nieruchomości celem organizacji
ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego lub rehabilitacyjnego, w którym docelowo mogliby
podjąć pracę nasi beneficjenci, adekwatnie do swoich predyspozycji
Czarno widzę, bez pomocy z strony samorządu terytorialnego.
Czekamy na przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Mamy nadzieję, że wraz z
nim skończą się problemy finansowe i będzie nas stać na więcej, wiele więcej.
Dalej pomagać dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym poprzez zdobywanie środków na dożywianie.
Dalsza aktywizacja społeczna i zawodowa ON. Rozwój Centrum "Ostoja" w Woli
Batorskiej
Dalsza pomoc osobom niepełnosprawnym
Dalsza promocja sportu osób niepełnosprawnych.
Dalsza realizacja celów statutowych - budowa ośrodka opiekuńczo - rehabilitacyjnego
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Dalsza realizacja projektów cyklicznych, kontynuacja wszystkich działań dotychczasowych,
rozbudowa oddziałów terenowych, otwarcie ośrodka noclegowego
Dalsza realizacja zadań statutowych na rzecz osób niepełnosprawnych
Dalsze działania zmierzające do utworzenia nowej placówki ( kontynuacja działań )
Dalsze i coraz bardziej skuteczne realizowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych
Dalsze propagowanie i rozszerzenie naszej działalności
Dalsze prowadzenie Integracyjnego Domu Kultury Spichlerz w Nowym Miszewie
uwzględniając wysoki poziom organizowanych zajęć tematycznych, świetlicowych i
wolnoczasowych. Pozyskiwanie dotacji na programy celowe z zakresu kultury fizycznej,
rekreacji, sportu osób niepełnosprawnych, z zakresu kultury i rehabilitacji społecznej w celu
aktywizowania lokalnego środowiska pełno i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz
emerytów i rencistów.
Dalsze prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, dalsze prowadzenie WTZ.
Dalsze realizowanie celów statutowych
Dalszy rozwój i kontynuacja dotychczasowych działań, doskonalenie form pracy
Dalszy rozwój i poszerzanie zakresu udzielonej pomocy
Dalszy rozwój i poszerzenie zasięgu merytorycznego prowadzonych działań, rozwój bazy
lokalowej
Dalszy rozwój organizacji, kontynuowanie działalności. Najważniejsze pozyskanie
odpowiedniej bazy lokalowej.
Dalszy rozwój organizacji, pozyskiwanie nowych członków, sponsorów, zorganizowanie
promocji stowarzyszenia.
Dalszy rozwój organizacji. Zmotywowanie członków do większej aktywności na rzecz osób
z epilepsją
Dalszy rozwój sprzyjający pomocy potrzebującym, rozbudowa bazy rehabilitacyjnej
Dalszy rozwój stowarzyszenia i umacnianie struktur działalności.
Dalszy rozwój w obronnym kierunku szczególnie pod względem reh. społ. i zawodowej oraz
poradnictwa prawnego i terapii psychol
Dążymy do utworzenia w Toruniu Zakładu Aktywności Zawodowej
Dobrze. Utrzymać i rozwijać dotychczasową działalność.
Dokończenie budowy kliniki oraz uruchomienie systemu finansowo-prawnego dotyczącego
naszych podopiecznych
Dokończenie rozpoczętych inwestycji, utworzenie zakładu aktywności zawodowej,
uruchomienie mieszkalnictwa chronionego
Doprowadzić do pełnego wdrożenia systemu zintegrowanego wspomagania osób
dotkniętych zespołem Turnera
Działać dalej - pomagać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i podejmować
działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Pozyskiwać więcej środków
Działalność organizacji jest potrzebna ze względu na brak innej placówki o podobnym
charakterze działalności. W celu zapewnienia systematycznej pomocy podopiecznym i
prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej chcielibyśmy zakupić
budynek lub wynająć dodatkowe pomieszczenia oraz wymienić samochód przystosowany
do przewożenia osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.
Działalność rehabilitacyjna w zakresie rehabilitacji podstawowej nowoociemniałych,
niewidomych oraz niedowidzących
prowadzenie działalności kulturalno oświatowej (organizacja imprez integracyjnych, wyjść
do teatru, kina, filharmonii, nauka pisma punktowego brajlla, nauka języków obcych)
działalność turystyczna (organizacja wycieczek, turnusów wypoczynkowych)
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poradnictwo prawne w zakresie załatwiania spraw urzędowych, pomoc w wypełnianiu
druków, kwestionariuszy osobom niewidomym i niedowidzącym
przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz propagowanie problemów
środowiska osób niewidomych i niedowidzących
poradnictwo psychologiczne
organizacja zajęć w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnym.
Dzięki wsparciu naszego strategicznego sponsora SGGW jesteśmy na poziomie małej
stabilizacji. Planujemy kontynuację prowadzonej działalności terapeutycznej.
Efektywniejsze wykorzystanie lokalu 9 obecnie od 7 do 15), pracowników i wolontariuszy
poprzez stworzenie np. świetlicy działającej w godzinach popołudniowych
Fundacja JAK MLECZNA CZEKOLADA ma sprecyzowane cele na najbliższe lata.
Pierwszym z nich jest remont i wyposażenie ośrodka, następnie planujemy zatrudnić
odpowiednią kadrę, która zajmowałaby się rehabilitacją oraz rozwojem dzieci
niepełnosprawnych.
Głównym naszym celem jest integracja środowiska osób chorych na SM
Informatyzacja organizacji, rozwój edukacji diabetologicznej
Intensyfikacja prowadzonych działań
Intensywna kontynuacja wypracowanych form działalności
Inwestycja w zasoby ludzkie
Jak największa ilość różnego rodzaju projektów skierowana do osób niepełnosprawnych
Jeśli nie będzie zaangażowania większej liczby członków, to 2-3 osoby dalej same tego nie
pociągną! Mają po prostu dość!
Jeśli nie uzyskamy obiektu o który staramy się już od 10 lat to nasza działalność umrze
śmiercią naturalną
Jeśli nie zdobędziemy środków finansowych to przyszłość zapowiada się nieciekawie
Jeśli nie znajdą się mł0dsze osoby do prowadzenia i rozwijania działań organizacji,
będziemy się starać rozwijać dotychczasową działalność statutową
Jeżeli będą środki finansowe dalej będziemy pomagać chorym
Jeżeli członkowie Stowarzyszenie nie stracą motywacji, chęci pomagania innym organizacja
będzie działała na dotychczasowym poziomie. Jeżeli organizacja pokona problemy lokalowe
z pewnością rozwinie swą działalność.
Jeżeli zarząd miasta nie obniży czynszu stowarzyszenie upadnie, uniknąć powikłań
cukrzycowych, choroba XXI wieku
Kontynuacja prowadzonych działań, ewentualne otwarcie nowej placówki.
Konsekwentny rozwój, uzyskanie status organizacji pożytku publicznego, przeprowadzenie
akcji informacyjnych, warsztaty szkoleniowe
Konstrukcja budżetów na realizację wieloletnich programów profilaktycznych i leczniczych
Kontynuacja akcji prowadzonych do tej pory tj. Stypendia, refundacja najbardziej
potrzebującym lekarstw, usług medycznych. Wsparcie finansowe i szerzenie zaplecza
dydaktycznego przedszkoli, szkół, centrum kultury, zespołów regionalnych itp.
Indywidualna pomoc potrzebującym. Organizacja szkoleń, kursów.
Kontynuacja aktualnych zadań
Kontynuacja dotychczasowej działalności plus nowe inicjatywy
Kontynuacja dotychczasowej działalności statutowej.
Kontynuacja dotychczasowej działalności, a także jej rozszerzanie w przypadku powstania
dobrych warunków
Kontynuacja dotychczasowych działań (prowadzenie Warszawskiego Domu pod Fontanną)
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wzbogaconych o nowe programy, np. program mieszkaniowy, program informacyjno konsultacyjne, inne
Kontynuacja dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz wprowadzenie nowych zadań
Kontynuacja działalności
Kontynuacja działalności co najmniej na obecnym poziomie
Kontynuacja działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rozszerzenie
działalności zgodnie z pojawiającymi się potrzebami beneficjentów organizacji.
Kontynuacja działań
Kontynuacja działań ukierunkowanych na terapie sztuką, odnoszenie sukcesu i budowanie
poczucia własnej wartości. Wspomaganie działalności Ośrodka poprzez rozszerzenie oferty,
organizacja festynów, wycieczek, zakup materiałów dydaktyczno- dekoratorskich,
edukacyjnych
Kontynuacja działań w zakresie szerzenia kultury i oświaty , turystyki i rehabilitacji.
Kontynuacja działań. Utworzenie ZAZ
Kontynuacja kompleksowej ciągłej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych .
Kontynuacja naszych działań
Kontynuacja prowadzenia świetlicy terapeutycznej.
Kontynuacja prowadzonych form terapii, zbudowanie sali doświadczania świata,
organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych.
Kontynuacja rozpoczętych projektów
Kontynuacja wieloletniego, sprawdzonego programu integracyjnych zajęć sportoworekreacyjnych
Kontynuacja współpracy z PFRON, pozyskiwanie środków finansowych z EFS
Kontynuacja zadań statutowych
Kontynuacja zadań statutowych, a w szczególności utworzenie Zakładu Aktywności
Zawodowej
Kontynuować dotychczasową działalność i modyfikować ją w zależności od potrzeb dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
Kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie w zależności od pozyskiwania
środków finansowych.
Kontynuowanie dotychczasowej działalności, współpraca z Instytutem Maszyn
Matematycznych zmierzająca do łatwiejszego i szerszego dostępu do prasy ogólnodostępnej
oraz do zwiększenia bezpieczeństwa niewidomych i słabowidzących zwłaszcza w ruchu
kolejowym i drogowym.
Kontynuowanie dotychczasowej działalności.
Kontynuowanie dyżurów Ochotniczek - wolontariuszek spośród członkiń naszej organizacji
w naszym biurze, odwiedziny kobiet chorych w szpitalu i domu, comiesięczne spotkania
kobiet chorych na raka, nadal prowadzenie rehabilitacji dla kobiet po amputacji piersi (co
tydzień), wydawanie bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego co 3 miesiące, prowadzenie
wykładów w szkołach średnich i innych miejscach dotyczących profilaktyki nowotworowej
oraz nauki samobadania piersi, organizowanie Czerwcowych Dni Walki z Rakiem.
Kontynuowanie działalności z zaangażowaniem większej liczby członków. Rozszerzenie
działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób w
wieku 50+.
Kontynuowanie działań statutowych naszego stowarzyszenia.
Kontynuowanie i poszerzenie działalności w zakresie terapii społecznej
Kontynuowanie realizacji działań statutowych, zatrudnienie pracowników do prowadzenia
biura i pisania projektów, połączone działania na rzecz osób z chorami nowotworowymi,
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Kontynuowanie rozpoczętych zadań. Poszerzenie oferty w ramach WTZ. Pozyskiwanie
wartościowych członków Stowarzyszenia
Kontynuowanie szkolenia i wychowywania niewidomych dzieci z uwzględnieniem coraz
głębszych dodatkowych niepełnosprawności, poszukiwanie nowych form przygotowania
zawodowego, objęcie wszechstronną opieką niewidomych niezdolnych do samodzielnej
egzystencji w środowisku naturalnym, w tym rodzinnym.
Koordynacja programu dostarczania żywności UE dla najbardziej potrzebujących - PAED
2010
Mamy obawy co do funkcjonowania już realizowanych zadań z uwagi na brak stabilizacji
finansowej. Chcielibyśmy rozwinąć formy mieszkalnictwa chronionego, formy aktywizacji
zawodowej oraz różnorodne formy wspierania rodzin, w tym także rodzin i osób w starszym
wieku.
Mieć możliwość działania na coraz większa skalę. Sprawnie aplikować o fundusze i dotacje.
Mieszkania chronione
Mimo zalewu informacji, wiadomości o transplantacji narządów są nikłe, dalsza pomoc dla
ludzi oczekujących na operację przed przeszczepem serca i po przeszczepieniu, pomoc
psychologa stała, informacja młodzieży i społeczności lokalnych. W zależności od
pozyskania środków finansowych prowadzenie warsztatów psychologicznych i
rehabilitacyjnych dla osób po przeszczepieniu serca.
Myślimy o dużym rozwoju, lecz jeśli nie pozyskamy środków finansowych to grozi nam
bankructwo i upadłość
Na lata najbliższe planujemy pozyskiwanie środków unijnych w ramach projektów
Na najbliższe lata chcemy aby dalej funkcjonowały warsztaty terapii zajęciowej i jak
poszerzenie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz zabezpieczenie środków na jej działalność.
Nadal w miarę swoich możliwości chcemy kontynuować działalność, jednak przy ciągłym
braku środków na utworzenie etatu, znalezienie indywidualnego i większego lokalu i przy
wciąż ograniczanych dotacjach, dofinansowaniach-nadmiernie rozbudowanych procedurach
programów - będzie to bardzo trudne!!!
Najważniejsze dla Fundacji teraz to budowa nowej Kliniki to nasz cel główny teraz i na
pewno długofalowy, nie możemy również zapomnieć o pomocy dla naszych podopiecznych,
która jest podstawą naszej działalności statutowej.
Najważniejszym naszym celem jest zbudowanie Centrum Rehabilitacyjne i Warsztatu
Terapii Zawodowej.
Nastawieni jesteśmy na rozwój, uczenie się, powiększenie zakresu usług
Nasza przyszłość zależy od uzyskiwanych środków w danym roku nigdy nie wiemy czy
będą środki na naszą działalność i dlatego żyjemy z roku na rok.
Nasze plany zależą od zdobytych środków oraz pomocy ze strony Państwa. Im więcej
środków finansowych i przepisów prawnych umożliwiających bezproblemowe prowadzenie
OPP tym większe szanse na pomoc naszym podopiecznym. Nasze plany uwarunkowane są
przede wszystkim finansami.
Naszym celem jest utworzenie dla osób z upośledzeniem umysłowym Środowiskowego
Domu Samopomocy, ale możemy liczyć tylko na Władze Miasta. Jest to bardzo trudne do
zrealizowania. Obecnie dla tych osób prowadzimy świetlicę terapeutyczną i mamy zamiar ją
rozwijać. W przyszłym roku nawiążemy kontakt ze szkołą integracyjną i będziemy w
następnych latach ją wspierać w organizowaniu rehabilitacji.
Naszym planem na najbliższe lata jest podnoszenie jakości koncertów i nagrywanych płyt,
rozwijanie wokalne naszych podopiecznych,
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez
Fundację.
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Nie potrafię określić
Nie przewiduje się radykalnej poprawy realizacji działań.
Niestety od czasu gdy PFRON nie realizuje programu "Partner" nasza sytuacja bardzo się
pogorszyła, nie prowadzimy placówki ani zajęć przez 5 dni w tygodniu, aby starać się o
zadania zlecone z konkursów ogólnopolskich, jedynie kwartalnik który załapałby się, nasza
strategia na lata 2008-2013 przewidywała co innego niestety teraz co i rusz jest poprawiana.
mamy nadzieję że nowy rok będzie nieco lepszy. ale podopieczni są zniechęceni i
wolontariusze również, coraz trudniej o pracownika za "marne grosze" . Chciałabym
powrócić do kondycji org. sprzed dwóch lat gdy realizowałam 5 dużych projektów
całorocznych a każdy z nich składał się co najmniej z 5 działań ,w tym 3 też całoroczne.
Obejmowanie programem działania coraz większej grupy młodych ludzi, utworzenie
specjalistycznego ośrodka przygotowań paraolimpijskich na bazie posiadanego ośrodka
Oprócz WTZ rozszerzenie działalności w zakresie tworzenia nowych placówek
wspierających osoby niepełnosprawne (rehabilitacyjno-opiekuńcze)
Optymistycznie patrzymy w przyszłość, chcemy pozyskać środki finansowe na budowę
ośrodka rehabilitacyjno wczasowego, oraz pomoc w zakupie odpowiedniego sprzętu
rehabilitacyjnego dla chorych na zanik mięśni.
Organizacja jest wymierająca. Zmiana sposobu leczenia osób po zawałach serca oraz brak w
służbie zdrowia rehabilitacji poszpitalnej po incydentach sercowych oraz "wyścig szczurów"
w pracy zawodowej, powoduje, że mimo dużej ilości chorych, śladowym jest napływ
nowych beneficjentów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat średnia wieku podopiecznych
Fundacji zwiększyła z 55 lat do 63. w najbliższych latach pragniemy kontynuować naszą
działalność polegającą przede wszystkim na organizacji stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnosportowych i obozów aktywnej rehabilitacji.
Organizacja której członkami są osoby niepełnosprawne w wieku starszym - trudno
przewidzieć przyszłość , ponieważ są przeznaczane bardzo małe środki na przeciwdziałanie
w wykluczeniu społecznym w/w grupy osób.
Organizacja powstała w 1991 r. licząc kilkunastu członków. Obecnie liczy 220 z tendencją
wzrostową. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną XXI . Jest wręcz koniecznością działalność
tego typu organizacji na rzecz ludzi chorych na cukrzycę
Organizacja różnych form rehabilitacji dla chorych na ataksję, aktywizacja zawodowa
chorych na ataksję
Organizacja stale się rozwija, zdobywa coraz więcej środków na swą działalność, przyciąga
coraz więcej członków, staje się coraz bardziej zauważana i doceniana jako partner we
współpracy z administracją lokalną.
Organizacja zrzesza osoby niesłyszące, w tym osoby niesłyszące komunikujące w językiem
migowym. Organizacja scala środowisko osób niesłyszących . Nasza działalność na rzecz
środowiska jest skuteczna - działamy od 1948 roku a stan naszych członków i
podopiecznych utrzymuje się na jednakowym poziomie /stan członków - 3939, stan
podopiecznych - 4580 - dane na dzień 31.12.2008r./. W najbliższych latach chcemy
zwiększyć działalność na polu rynku pracy i aktywizacji zawodowej oraz integracji
środowiskowych. Działania będą zmierzały do wprowadzenia jak największej liczby osób
niesłyszących na otwarty rynek pracy i zwiększenia listy zawodów, w których będą
pracowały osoby niesłyszące. Działalność integracyjna obejmie organizowanie kursów
języka migowego oraz zadań, które wpłyną na niwelację barier w komunikowaniu się
między środowiskami osób słyszących i niesłyszących a jednocześnie utrzymają tożsamość
środowiskową osób komunikujących się językiem migowym.
Organizacja, z racji prowadzenia specjalistycznych placówek i szerokiej działalności zmierz
w kierunku instytucjonalizacji. Beneficjenci (rodzice dzieci niepełnosprawnych)
przychodząc do stowarzyszenia po usługę , na propozycje wstąpienia do Stowarzyszenia,
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bardzo często odmawiają. Prezentują postawę biorcy. Słabnie misyjność organizacji na rzecz
wyłącznego świadczenia specjalistycznych usług dla osób niepełnosprawnych.
Organizacje rozwijają się bardzo dobrze, w przyszłości planujemy dokonać rozbudowy
naszego obiektu by móc rozwinąć naszą działalność na większą skale i w większym zakresie
usługowym. Obecnie Fundacja prowadzi Ośrodek stacjonarny (całodobowy, zamknięty,
koedukacyjny) dla dzieci i młodzieży uzależnionej, Hostel postterapeutyczny, mieszkania
readaptacyjne oraz Telefon zaufania, natomiast plany dotyczyły by utworzenia poradni dla
dzieci i młodzieży uzależnionej oraz podniesienia standardu warunków pobytu i leczenia się
pacjentów w Ośrodku.
Organizację ośrodka opieki dziennej dla dzieci z ROP i innymi niepełnosprawnościami
sprzężonymi wynikającymi z wcześniactwa, rozpowszechnienie informacji o możliwościach
rehabilitacji i konsultacji dzieci z ROP w Polsce i zagranicą, integrację rodziców dzieci z
ROP, akcje społeczno - informacyjne (że jesteśmy, jakie mamy problemy i to, że inni
"nowi" rodzice z ROP nie są sami, lobbowanie na rzecz środowiska dzieci i rodziców z ROP.
Otwarcie całodobowego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Otwarcie specjalistycznego centrum rehabilitacji dla dzieci i młodzieży
Otwarcie ŚDŚ, rozbudowa WTZ
Pisanie projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych
Pisanie projektów, pomoc i wsparcie finansowe, rzeczowe, poszukiwanie sponsorów
Plan organizacji dla koła terenowego aby uzyskać dotacje funduszy UE i FIO oraz
poszerzanie wiedzy z zakresu o rynku pracy i pomoc o znalezienia pracy oraz przede
wszystkim jest szkolenie dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb rynku pracy.
Plan zasadniczy to utworzenie Domu dla osób przewlekle chorych, plany coroczne
dostosowywane są do zapotrzebowania beneficjentów - osób niepełnosprawnych.
Planujemy kontynuację rozpoczętych działań
Planujemy prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w miejscach zamieszkania,
prowadzenie poradnictwa psychologicznego, organizację wypoczynku letniego,
prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, mających na celu wprowadzenie ich na
rynek pracy
Planujemy rozbudowę placówki oraz utworzenie ogrodu terapeutyczno edukacyjnego
Planujemy rozszerzenie naszej działalności - chcemy prowadzić świetlicę terapeutyczną.
Zależne to jest jednak to jednak od poprawy warunków lokalowych i finansowych.
Planujemy rozwój Stowarzyszenia Marfan Polska w oparciu o środki pochodzące z 1%
podatku, z zadań zlecanych PFRON,
Planujemy utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
Planujemy utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w oparciu o zbudowaną wcześniej
lokalną sieć wsparcia, która opracuje i będzie realizować kompleksowy system aktywizacji
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych,
Po otrzymaniu statusu OPP liczymy na zdecydowanie większe wpływy środków
finansowych na konto Fundacji, a tym samym na możliwość rozpoczęcia realizacji
głównego celu Fundacji - budowy Fundacyjnego Domu Opieki dla osieroconych lub
pozbawionych opieki osób niepełnosprawnych.
Po wypowiedzeniu wieloletniej umowy Partner Ośrodek pójdzie do likwidacji a dzieci
zostaną w domu
Po zbudowaniu nowej siedziby dla ośrodka rehabilitacji rozszerzenie zakresu zajęć
oferowanych niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, również po skończeniu przez nich
18 lat. Zapewnienie większej pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom w pobliżu miejsca
zamieszkania.
Pomagać kobietom po mastektomii wrócić do pełnej sprawności psychofizycznej
- 103 -

Pomoc osobom niepełnosprawnym
Ponieważ przybyło nam środków zaplanujemy intensywniejsze wspomaganie
niepełnosprawnych lokalnie i na terenie kraju, szczególniej w ich udziale własnym w
zakupach sprzętu ( wózki, komputery, ortopedyczny) wydatków na likwidację barier
architektonicznych ( podjazdy, przeróbki w mieszkaniu ) na wysokie koszty leczenia (
operacje , leki ).
Poprawa warunków lokalowych
Poszerzenie edukacji i reedukacji dla grupy osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin o
nowoczesne metody leczenia oraz integracja środowiska
Poszerzenie naszej działalności w ramach działalności statutowej MSM
Poszerzenie zaplecza -remont pomieszczeń. Realizacja projektów unijnych
Potrzebne jest dopracowanie współpracy partnerskiej instytucji samopomocowych ,
samorządu lokalnego przy pozyskiwaniu funduszy . W planach mamy projekt utworzenia
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ
Powiększenie bazy lokalowej, zwiększenie współpracy
Powiększyć organizację poprzez przyjęcie większej ilości kobiet po mastektomii i udzielenie
im pomocy
Powołanie Włocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Powstanie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia warsztatowe dla młodzieży
niepełnosprawnej i warsztaty terapii zajęciowej
Pozyskać środki unijne
Pozyskanie dostatecznie wystarczającego zaplecza lokalowego i stworzenie (rozbudowanie)
placówki diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z autyzmem a w
perspektywie także dla dorosłych.
Pozyskanie jak największych środków finansowych głównie z 1% ,celem partycypacji w
budowie budynku z mieszkaniami dla naszych podopiecznych i prowadzenie opieki
wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem
Pozyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
Pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, organizacja różnych form
wypoczynku, organizacja pomocy rzeczowej dla naszych podopiecznych i ich rodzin, w
zależności od potrzeb i sytuacji być może prowadzenie placówki oświatowej.
Pozyskanie środków na działalność statutową
Pozyskiwać nowe fundusze. Znaleźć lokal. Objąć pomocą większa liczbę dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin
Pozyskiwanie dodatkowych środków pieniężnych, otwieranie nowych placówek wsparcia
dla ON
Pozyskiwanie funduszy unijnych, aktywizacja zawodów i społeczna osób
niepełnosprawnych intelektualnie
Pozyskiwanie nowych członków. Skuteczne aplikowanie, które jest głównym źródłem
pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych organizacji. Doskonalenie jakości
świadczonych usług przez organizację.
Pozyskiwanie środków finansowych na rehabilitację społeczną, realizację zadań
statutowych, doskonalenie pracowników.
Pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających organizowanie i przeprowadzanie:
zabiegów rehabilitacyjnych dla chorych na stwardnienie rozsiane członków Stowarzyszenia
w ich domach oraz imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym (jak spotkania
wigilijne, wielkanocne), terminowe rozliczanie pozyskanych środków finansowych,
promocja działalności organizacji oraz sukcesywny wzrost liczby członków Stowarzyszenia.
Pozyskiwanie środków na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z
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autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, szkolenie kandydatów na terapeutów, pozyskiwanie
wolontariuszy.
Pozyskiwanie środków na realizację zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej
naszych podopiecznych
Pozytywnie, dalszy rozwój ośrodka, rozszerzanie zakresu świadczonych usług,
uruchomienie hostelu dla beneficjentów
Pozytywnie.
Pozytywnie. dalsza realizacja podjętych dotychczas działań
Pisanie projektów, zbieranie 1% na subkonto, powrót do organizowania wypoczynku
letniego dla najuboższych dzieci i młodzieży, dalsze zaspokajania potrzeb i próśb
wpływających do zarządu, dalsze korepetycje, stworzenie teatru lalek na dużą scenę,
doposażanie w sprzęt rehabilitacyjny wg potrzeb, urządzenie biura i stałych dyżurów dla
społeczności lokalnej
Pragniemy wspierać rodziny i opiekunów osób z Chorobą Alzheimera, być może
poprowadzić dom dziennego pobytu dla tych osób wraz z możliwością zapewnienia
krótkoterminowej opieki całodobowej w celu odciążenia rodziny, zapewnienia odpoczynku,
a tym samym poprawienia relacji chorego z najbliższymi.
Priorytet-pomoc potrzebującym dzieciom
Promocja sportu w śród osób niepełnosprawnych, wyciągnięcie z domu ludzi i zachęcenie
ich do czynnego uprawiania sportu
Promocja, partnerstwo, pozyskanie środków finansowych i wolontariuszy
Prowadzenie ośrodka dogoterapii.
Prowadzenie projektu skierowanego od osób niepełnosprawnych "Piaseczno dla wszystkich"
Prowadzenie rehabilitacji intelektualnej , oraz działań integracyjnych w tym stworzenie
centrum integracyjnego dla dzieci i młodzieży .
Prowadzenie terapii behawioralno poznawczej dążącej do usamodzielnienia osób
niepełnosprawnych intelektualnie, pracy wspomaganej, mieszkalnictwa,
Prowadzenie w dalszym ciągu wystaw artystycznych, poszerzenie o twórczość fotograficzna
i literacką osób niepełnosprawnych;
przeprowadzenie badań socjologicznych nt. potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych
Przede wszystkim chcielibyśmy rozszerzyć działalność szkoleniowo doradczą dla NGO oraz
rozwinąć działalność z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki - dla dzieci i młodzieży.
Bardzo ważnym planem jest zdobycie lokalu na biuro Stowarzyszenia
Przetrwać nadchodzące lata kryzysu w możliwie nie pogorszonej sytuacji finansowej
Przy większym zaangażowaniu członków naszej organizacji byłoby zdecydowanie lepiej. W
toku jest wniosek o nadanie nam statusu OPP. Chcemy rozszerzyć zakres naszej działalności
o prowadzenie rehabilitacji dzieci ( mamy członka rehabilitanta), do tego potrzebujemy
lokal i fundusze.
Przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych to przyszłość organizacji widzimy
raczej w pozytywnym świetle. Plany na przyszłość to dalszy rozwój działalności
stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przygotowanie grupy wolontariuszy w tym osób niepełnosprawnych do obsługi EURO 2012
w Polsce
Przyszłość Koła PSOUU w Myślenicach to ciągłość w realizowaniu Statutu naszego
Stowarzyszenia, jego misji i celów. Najbliższe lata to budowa od podstaw budynku, w
którym mieściłby się Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy. Następnym
niezbędnym krokiem jest wybudowanie i powołanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
który staje się niezbędnym dla dorastającej młodzieży, a wymagającej stałej rehabilitacji i
terapii.
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Przyszłość naszego Stowarzyszenia zależna jest od dofinansowań zadań które realizujemy
przy pomocy PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta - brak dofinansowania - to
koniec egzystencji Stowarzyszenia. Brak uregulowań prawnych do finansowania jednego
etatu dla pracownika biurowego i księgowej w przypadku braku dotacji na poszczególne
zadania, prowadzi do likwidacji działalności. Programy PFRON, z Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Miasta nie są ogłaszane pod koniec roku i każdy następny rok
jest pod dużym znakiem zapytania. Budżety miasta znane są w marcu i wszystkie zadania
mogą być realizowane najwcześniej od maja-czerwca. Obecne programy PFRON nie są
wieloletnie i nie gwarantują ciągłości. Konkursy są obwarowane procedurami unijnymi, nie
uwzględniają w ocenach specyfiki danego zadania, środowiska w jakim są realizowane,
potrzeb regionalnych i dotychczasowych osiągnięć. Jeśli nie zmieni się polityka
finansowania Stowarzyszeń i skuteczne docenienie naszej działalności - gotowi jesteśmy na
rozwiązanie naszej działalności. Ze składek członkowskich możemy utrzymać na zasadach
wolontariatu działalność w zakresie wzajemnej adoracji i integracji.
Przyszłość naszej organizacji jest uzależniona od dofinansowań projektów a więc jeśli
będziemy mieli dofinansowanie to jesteśmy w stanie realizować naszą działalność w
najbliższych latach.
Przyszłość naszej organizacji w zdecydowanej mierze zależy od wsparcia finansowego ze
strony samorządów, administracji państwowej a przede wszystkim PFRON. Zamierzamy
kontynuować i doskonalić dotychczasowe formy działania, a jednocześnie poszukiwać
możliwości wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie rehabilitacji osób niewidomych i
słabowidzących. Za równie ważne zadanie uznajemy zapewnienie naszym członkom
możliwie pełnej i szybkiej informacji, szczególnie przy zastosowaniu elektronicznych
nośników. Ogromnie ważne jest podjęcie skuteczniejszych działań na rzecz zatrudnienia
osób niewidomych i słabowidzących oraz wykorzystywanie wszelkich możliwości do
inspirowania naszych członków do podejmowania nauki w szkołach średnich i wyższych.
Zamierzamy kontynuować działania mające na celu podnoszenie standardów usług
świadczonych przez naszą organizację..
PSOUU powinno stać się Federacją. Pragniemy wybudować Centrum Rehabilitacji i
Wsparcia - już rozpoczęliśmy przygotowania do budowy.
Realizacja dotychczas podejmowanych działań - prowadzenie codziennej wszechstronnej
rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet po leczeniu raka piersi, wdrażanie nowych inicjatyw
ze względu na zapotrzebowanie beneficjentek, nowe formy psychoterapii i rehabilitacji.
Realizacja działań statutowych, poszerzenie działalności w zakresie ekonomii społecznej,
Realizacja działań zewnętrznych pracowni WTZ które zostały stworzone i odpowiednio
wyposażone a znajdują się w odległości 10 km od siedziby WTZ. Wpłynie to na poprawę
jakości świadczonych usług WTZ w powiecie.
Realizacja opracowanego programu, który kompleksowo obejmuje pomoc osobom
niepełnosprawnym
Realizacja projektów unijnych
Realizacja projektów unijnych, stworzenie ośrodka dla podopiecznych i ich rodzin,
stworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej, prowadzenie WTZ, organizacja turnusów
rehabilitacyjnych, tworzenie publikacji dot. przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji
osób chorych psychicznie, organizacja konferencji, szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego
oraz szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności społeczne
osób chorych.
Realizacja projektów współfinansowanych przez UE oraz PFRON, prowadzenie kolejnej
placówki- Warsztat Terapii Zajęciowej, zwiększenie zakresu działania szpitala maltańskiego
z 30 do 80 łóżek.
Realizacja projektów z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
- 106 -

intelektualną wykorzystujących różnorodne metody i formy (ruch, taniec, hydroterapia,
hipoterapia, turystyka, rekreacja, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań)
Realizacja sprawdzonych zadań, działania na rzecz realizacji zadań nowych
Realizacja zadań statutowych, nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o
podobnych celach i pozyskiwanie środków finansowych na realizację naszych zamierzeń.
Realizować jak najlepiej cele statutowe
Reasumując powyższe organizacja winna rozwijać się w celu zaspokojenia potrzeb
niewidomych.
Rozbudowa bazy lokalowej
Rozbudowa Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, uruchomienie mieszkań
chronionych, internat dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z innych powiatów i dla
dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych. Uruchomienie stacjonarnego
całodobowego Ośrodka Wczesnej Interwencji dla dzieci od 0-3 roku życia.
Rozbudowa obiektu i pomoc większej ilości osób.
Rozbudowa placówek Stowarzyszenia
Rozbudowa placówki szpitala
Rozbudowa sali, poszerzenie działalności w organizowanie szkoleń dla osób
niepełnosprawnych, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, pozyskiwanie środków z EFS
Rozbudowa siedziby, powołanie nowej placówki - niepublicznego przedszkola dla dzieci
niepełnosprawnych, zakup kolejnego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Rozbudowa!
Rozbudowanie prowadzonych WTZ
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Rozszerzenie działalności
Rozszerzenie działalności
Rozszerzenie działalności i nagłośnienie problemów osób niepełnosprawnych, dotarcie do
osób niepełnosprawnych, ich rodzin.
Rozwijać dotychczasową działalność
Rozwijać działalność twórczą we wszystkich grupach twórczych włączając w ten proces jak
najwięcej dzieci i młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej (w czasie warsztatów
integracyjnych) aby zachować i przekazywać wartości kulturowe regionu. Ze względu na
brak przemysłu w naszym regionie, kładziemy nacisk na rozwój kultury twórczej w zgodzie
z otaczającą nas naturą
Rozwijanie dotychczasowej działalności, pozyskanie większego lokalu, otwarcie domu
dziennego pobytu dla chorych na SM
Rozwijanie działalności statutowej z wykorzystaniem środków unijnych. Wzmocnienie osób
pracujących na rzecz fundacji i zwiększenie ilości osób.
Rozwijanie działań z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej ON.
Rozwijanie i kontynuacja naszej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozwijanie nowatorskiego programu
Rozwijanie wolontariatu, remont oddziału, pozyskiwanie funduszy na działalność
organizacji ze środków unijnych. Organizacja jest obecnie stabilna finansowo, rozwijająca
się.
Rozwijanie współpracy międzynarodowej (głównie ze wschodem), prowadzenie
działalności profilaktycznej, zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań
dzieci i młodzieży
Rozwinąć działalność gospodarczą
Rozwinięcie rehabilitacji ruchowej nie tylko dla naszych członków stowarzyszenia
Rozwój
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Rozwój
Rozwój
Rozwój
Rozwój - stworzenie Galerii Sztuki, wprowadzenie organizowanych zawodów sportowych
do kalendarza stałych imprez, własny lokal , stać się godnym partnerem dla wszystkich.
Rozwój działalności edukacyjnej dla dzieci 0-7 lat; szukanie i realizowanie projektów
dotyczących wczesnej interwencji; kontynuacja działalności artystycznej młodzieży ze
szkoły specjalnej i zawodowej (teatr Katamaran); zbudowanie oferty pomocy medycznej (
neurolog; rehabilitant ) na zasadach systematycznej pomocy.
Rozwój działalności na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych i
słabowidzących na terenie województwa podlaskiego poprzez realizację projektów w
ramach zadań zleconych.
Rozwój działalności o działania związane z aktywizacją zawodową i stworzenie
komplementarnego programu wsparcia społeczno-zawodowego dla osób
niepełnosprawnych, którego celem będzie usamodzielnianie ON. Planujemy również
stworzenie wakatów dla osób niepełnosprawnych.
Rozwój e-usług, popularyzacja nowoczesnych technologii internetowo-informatycznych dla
ON, popularyzacja ekonomi społecznej i samozatrudnienia ON, kompleksowa pomoc
aktywizacji zawodowej dla ON
Rozwój form aktywizacji osób starszych , promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
organizacja czasu wolnego osobom w podeszłym wieku poprzez realizację projektów
Rozwój i zabezpieczenie bytu istniejących placówek, promocja organizacji, podnoszenie
jakości zarządzania,
Rozwój organizacji poprzez jej promocję, np. medialną
Rozwój osobowy pod kontem kompetencji kadry, partnerstwa publicznoprawne dające
możliwości rozwoju i finansowania działalności, rozwój organizacyjno-prawny, uzyskanie
stabilności finansowej.
Rozwój prowadzonej dotychczas działalności, promocja oraz popularyzacja działań
fundacji, otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej
Rozwój stowarzyszenia po zmianie Zarządu. Tworzenie hostelu.
Stabilne kontynuowanie wytyczonej pracy, zabieganie o placówkę całodobową dla
podopiecznych w sytuacjach kryzysowych
Stalowowolskie Stowarzyszenie "AMAZONKA" rozwija się liczebnie. Do stowarzyszenia
przychodzi po pomoc i doradztwo coraz więcej młodych kobiet (25-35 lat). Planujemy
utworzyć gminne oddziały dla kobiet z obszarów wiejskich.
Stały i konsekwentny rozwój, organizowanie nowych form działalności, terapii, otwieranie
filii i placówek
Staramy się podpisać z NFZ umowę dotyczącą rehabilitacji w domu pacjenta
Stowarzyszenie planuje utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej i ma zamiar ubiegać się o
środki finansowe ze źródeł krajowych i zewnętrznych na realizację zadań statutowych
organizacji.
Stowarzyszenie rozwija się i rośnie zapotrzebowanie na naszą pracę oraz na styl i metody
służenia ludziom (dzieciom, młodzieży ale również ich rodzicom, nauczycielom,
wychowawców...) Widzę wielką potrzebę pracy formacyjnej z ludźmi i dla ludzi
Stworzenie kompleksowej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi od urodzenia
aż do wieku starszego- nowoczesny ośrodek z wczesnej interwencji
Stworzenie strategii bardziej skutecznego działania
Sukcesywny rozwój i realizacja nowych przedsięwzięć na rzecz osób chorych na
fenyloketonurię i ich rodzin.
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Systematyczna rozwijanie zadań statutowych
Sytuacja organizacji pozarządowych szczególnie na terenach wiejskich jest b. trudna i nie
zapowiada się by było lepiej. W przyszłości nadal będziemy ubiegać się o środki
zewnętrzne.
Świetlanie
Świetlica rehabilitacyjna
Trudno powiedzieć
Trudno powiedzieć - zależy to od dotacji PFRON
Trudno przewidzieć
TWK dalej będzie prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Dobrze
funkcjonuje Poradnia dla Chorych na SM i inne Schorzenia Neurologiczne i będzie działała
dalej. Będziemy starać się ośrodki na szeroko pojętą rehabilitację osób niepełnosprawnych,
wypoczynek, poradnictwo prawne i zawodowe.
Uczestnictwo w konkursach EFS, pisanie i realizacja projektów unijnych, pozyskiwanie
sponsorów
Uczestniczyć w zadaniach, projektach mających na celu działalność statutową Fundacji jak
również pomoc i przeciw działanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz powrotu
tych osób do społeczeństwa.
Udział w tworzeniu systemu pomocy osobom autystycznym od dzieciństwa po późną
dojrzałość, budowa ośrodka pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem
Uporządkować otrzymany lokal; otworzyć Centrum Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych i stworzyć Im miejsce spotkań szczególnie dla osób pracujących.
Uruchomienie punktu hipoterapeutycznego dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu
chełmińskiego, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi.
Uruchomienie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ZAZ-u
Utrzymać aktualny poziom w warunkach określonych dla NZOZ umowy unijne
Utrzymać na dotychczasowym poziomie zakres prowadzonej działalności, podejmować
starania o większą siedzibę
Utrzymanie dotychczasowej działalności, a także rozszerzenie jej o nowe projekty, np. dla
osób w podeszłym wieku
Utrzymanie hipoterapii na dotychczasowym poziomie, w miarę możliwości finansowych
pozyskanie własnego ośrodka (terenu)
Utrzymanie na wysokim poziomie punktu informacyjnego i usług rehabilitacyjnych
Utrzymanie poziomu świadczeń co najmniej na bieżącym poziomie w ramach umowy z
NFZ zawartej na okres 3 lat, dalsze podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego,
rozwinięcie dalszych rodzajów świadczeń w formie np. hospicjum domowego celem
dotarcia do jeszcze większego grona osób obłożnie chorych.
Utrzymanie status quo lub rozwój
Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną ze względu na fakt, iż nie ma takiego w powiecie.
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej, utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności
Lokalnej, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, powołanie szkoły dla rodziców
Utworzenie na terenie gminy ZAZ
Utworzenie OREWu, Ośrodka Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych.
Utworzenie placówki dziennego pobytu dla osób głęboko upośledzonych po 25roku życia,
spółdzielnia socjalna.
Utworzenie poradni, zakładu aktywności zawodowej, rozszerzenie działalności WTZ
Utworzenie ZAZ
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Uwikłanie w procedury administracyjne i prawne będzie coraz większe, co przy pełnej
działalności społecznej utrudni skuteczność i efektywność działania. Istnieje pilna potrzeba
pozyskania pomieszczenia na potrzeby realizacji celów statutowych organizacji.
Uzyskać fundusze i zbudować kompleks hospicyjno- rehabilitacyjny dla dzieci i dorosłych
Uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego
Uzyskanie statusu OPP. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności statutowej.
Zwiększenie kwalifikacji członków fundacji i tym samym wzrost skuteczności działań.
Pozyskiwanie sponsorów dla działalności administracyjnej fundacji - opłaty za księgowość,
prowadzenie kont oraz biura. Promocja fundacji. Intensyfikacja działań w zakresie protetyki
kończyn, trendów i nowych technologii.
W dalszym ciągu planujemy prowadzenie szkoleń żeglarskich pozwalających na
zdobywanie uprawnień żeglarskich oraz podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych
w zakresie żeglarstwa pozwalających na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy ,
kontynuację organizacji regat żeglarskich - Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych,
Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych itp. oraz organizację różnorodnych imprez
wypoczynkowo rekreacyjnych związanych z żeglarstwem i aktywnym wypoczynkiem nad
wodą. W przyszłości w miarę uzyskanych środków finansowych chcielibyśmy rozszerzyć
naszą ofertę szkoleniową oraz rekreacyjno-wypoczynkową dla osób niepełnosprawnych.
W dalszym ciągu podejmować wszelkie inicjatywy i działania na rzecz osób i rodzin
potrzebujących pomocy zgodnie z celami naszego Stowarzyszenia, tym samym poprawiać
ich sytuację zawodową i społeczną, doszkalać się, współpracować z organizacjami
działającymi na rzecz osób potrzebujących w tym niepełnosprawnych, w najbliższym czasie
zamieramy dążyć, aby na terenie naszego powiatu powstał dobry klimat wobec ekonomii
społecznej, włączymy się do tworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej osób
niepełnosprawnych
W dalszym ciągu pragniemy prężnie działać na rzecz osób potrzebujących, wprowadzać
innowacyjne metody i formy pracy z osobami niepełnosprawnymi, aby w znaczny sposób
niwelować skutki niepełnosprawności.
W dalszym ciągu pragniemy wspierać osoby niepełnosprawne, szczególnie w kierunku
rehabilitacji.
W miarę możliwości realizować cele statutowe
W najbliższym czasie chcielibyśmy pozyskać lokal od władz miasta na adaptację mieszkań
socjalnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz środki finansowe na ten cel
W planach organizacja stałych form działalności -ŚDS, gabinet rehabilitacyjny, punkt
informacyjno-doradczy dla rodzin osób niepełnosprawnych
W przyszłości pragniemy rozwijać zakres działalności co uzależnione jest od dostępności
form pomocy publicznej.
W przyszłości zmierzamy prowadzić Ośrodek Rehabilitacyjny, Ośrodek Wczesnej
Interwencji oraz Ośrodek Adopcyjno -Opiekuńczy.
W roku 2010 będziemy realizować projekty unijne dla osób niepełnosprawnych poza
Warszawą oraz dla osób opuszczających zakłady karne.
W założeniu jest zorganizowanie miejsca / lokalu i kadry / jako "własnej placówki" do
działań statutowo-pomocowych
Wdrażanie polityki jakości we wszystkich jednostkach organizacji
Wejście w programy unijne.
Wielospecjalistyczna stała pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych (rodzice, rodzeństwo)
Większego zaangażowania w pozyskiwaniu funduszy 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, rozszerzania bazy rehabilitacyjnej/sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny/
Współdziałanie w założeniu szkoły przysposobienia do zawodu młodzieży niepełnosprawnej
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Wszystko zależy od środków finansowych. Planujemy przystąpienie do OPP. W przypadku
posiadania wystarczających środków planujemy podjęcie kolejnej próby budowy własnego
ośrodka rehabilitacyjnego.
Wybudowanie domu opieki dla osób niepełnosprawnych i starszych
Wzrost umiejętności beneficjentów
Zabiegamy o zdobycie lokalu na biuro i na prowadzenie ćwiczeń na sali dla chorych, którzy
poruszają się samodzielnie lub z pomocą asystenta. W dalszym ciągu będziemy aplikować o
środki z programów PFRON, Ministerstwa Polityki Społecznej, Urzędu Miasta i Urzędu
Marszałkowskiego.
Zakup komory kriogenicznej, rozpoczęcie działalności odpłatnej, wdrożenie Programu
Leczenia i Rehabilitacji.
Zależy od projektowanych zmian prawa
Zamierzamy kontynuować naszą działalność z lat poprzednich, tj. programowanie
wolontariatu i nadzór nad działalnością ochotniczek na terenie całej Polski oraz
organizowanie szkoleń dla ochotniczek, liderek z klubów Amazonek i szkoleń dla
profesjonalistów zatrudnianych w klubach Amazonek. Planujemy zwiększenie ilości i
zakresu tematycznego szkoleń. Będziemy nadal wydawać poradniki rehabilitacyjne i
psychologiczne dla kobiet po leczeniu raka piersi zarówno druku, jak i na dvd - planujemy
zwiększyć ich nakład w związku z rosnącą wciąż liczbę zachorowań. W związku z
zachorowaniami coraz młodszych kobiet na raka piersi w przedziale 20-30 lat szukamy
nowych form działania - kluby Amazonek Young, fora internetowe z poradami fachowców,
spotkania, turnusy rehabilitacyjne dla młodych kobiet. Chcemy wykorzystać ich potencjał i
możliwości wynikające z wysokich kwalifikacji oraz różnorodności środowisk, które
reprezentują.
Zapewnienie naszym podopiecznym:
1. Wysokospecjalistyczną i kompleksową opiekę medyczną dla chorych na MPS i choroby
rzadkie,
2. Finansowanie leczenia, zapewnienie stałej rehabilitacji.
4. Zapewnienie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.
5. Objęcia rządowym programem wczesnej interwencji na rzecz dzieci niepełnosprawnych i
ich rodzin,
6. Umieszczenia Mukopolisacharydozy MPS I Hurler, MPS II Hunter, MPS III Sanfilippo,
MPS IV Morquio, MPS VI Maroteaux-Lamy Mukolipidozę, Mannozydozę, Sialidozę,
Fukozydozę, Gangliozydozę, choroba Pompego, Niemana-Picka, zespół Krabbego,
Ceroidolipofuscynoza, zespół Pallistera-kiliana, Homocystynuria, Hiperanonemia typ II,
Hallervordena - Spatza NBIA Syndrom HSS, Leukodystrofia metachromatyczna G 34, oraz
inne choroby ultra rzadkie w wykazie chorób przewlekłych.
Choroby, które zrzesza Stowarzyszenie zaliczają się do ultra rzadkich chorób genetycznych,
które występują raz na 42 tysięcy urodzeń. Powinny być zakwalifikowane do grupy
wysokiego ryzyka zagrożeniem życia.
Zapotrzebowanie na działanie dla osób po operacjach ortopedycznych w powiecie
chodzieskim jest duże, ponieważ w miejscowym szpitalu prężnie działa oddział urazowoortopedyczny. My prowadzimy 2 x w tygodniu rehabilitację ruchową, i chcemy nadal to
czynić, a także rozszerzyć zakres działań.
Zbliżone do lat poprzednich - wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie
Zdecydowanie w kierunku profesjonalizacji, formuła społecznej pracy zdecydowanie
wyczerpuje się, potrzeba nam większego lokalu, istnieje potrzeba organizacji WTZ. Rozwój
organizacji pojmujemy jako działanie projektowe, stabilności naszej organizacji upatrujemy
także w funduszach pozyskiwanych w ramach 1% podatku dochodowego dla OPP.
- 111 -

Wzmocnić pragnęlibyśmy walor edukacyjny naszej działalności. Działalność naszej
organizacji pragnęlibyśmy widzieć w szerszej perspektywie budowania społeczeństwa
obywatelskiego, brania odpowiedzialności za to co najbliższe, lokalne - budowania idei
dobra wspólnego.
Zdobycie funduszy na realizowanie celów statutowych.
Zdobycie środków na własny ośrodek
Ze względu na coraz większe koszty administracyjne, coraz mniej osób chętnych do
społecznego działania nie widzimy możliwości rozwoju, wręcz przeciwnie obawiamy się iż
będziemy musieli zaniechać działalności.
Ze względu na zmniejszanie środków dla organizacji pozarządowych sytuacja staje się coraz
trudniejsza. W dalszym ciągu naszą działalność skupiamy na kompleksowej rehabilitacji
osób niewidomych i tracących wzrok.
Zgodnie z założeniami liczymy tylko na siebie i konsekwentnie będziemy się rozwijać
realizując w miarę rozwoju wszystkie punkty zawarte w statucie. Gdyby udało się nam
otrzymać pomoc z zewnątrz będziemy się po prostu szybciej rozwijać w założonych
kierunkach.
Złe
Zmiana siedziby co pozwoli rozbudować działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pozyskanie funduszy z PRFON
Zwiększenie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych organizacja współzawodnictwa, zajęcia rekreacyjno-integracyjne
Zwiększenie liczby uczestników zajęć w placówkach. Budowa mieszkań chronionych,
aktywizacja zawodowa dorosłych ON
Zwiększenie zatrudnienie, znalezienie stabilnych źródeł finansowania projektów
cyklicznych, pozyskanie stałych sponsorów spoza sektora finansów publicznych
Zwróciliśmy się z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o wyposażenie fundacji w
budynki, które użytkujemy na mocy umowy użyczenia, zawartej ze Starostą Powiatu
Ciechanowskiego.
Jeśli otrzymali Państwo środki unijne, to w ramach jakiego programu(ów) (np. PO KL,
IW EQUAL, SPO RZL)?
Szczegółowe cele projektów.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie twórczości artystycznej oraz profesjonalna
promocja prac.
Integracja młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej w oparciu o działania ekologiczne,
sportowe i edukacyjne.
-

Aktywizacja społeczna - promocja wolontariatu i działalności prospołecznej
Aktywizacja osób niepełnosprawnych - integracja społeczna niepełnosprawnych
Podnoszenie kwalifikacji osób zarządzających wolontariatem
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
Podnoszenie jakości usług świadczonych przez wolontariuszy

"Handikap Plus" - badania osób niepełnosprawnych, pracodawców i decydentów mające za
zadanie analizę problemu niepełnosprawności, określenie najważniejszych barier
zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz przeprowadzenie diagnozy
istniejącego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie warmińskomazurskim.
Projekt „Pomagać innym” - którego organizatorem jest Okręg Warmińsko-Mazurski
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Polskiego Związku Niewidomych, a partnerami: Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu i
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - stawia sobie za cel
uświadomienie przedsiębiorcom, urzędnikom - wszystkim mieszkańcom Warmii i Mazur,
że filantropia to zarówno szlachetne działanie na rzecz osób potrzebujących - wielu z nich
to osoby niepełnosprawne, jak i praktyczna obywatelska aktywność, dzięki której całe
grupy obywateli zagrożonych społecznym wykluczeniem otrzymują równe szanse.
- Nawiązanie systematycznej i długofalowej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
"Nadzieja" a Stowarzyszeniem "Pomoc dzieciom z wadami rozwoju" z regionu IvanoFrankowskiego umożliwiającej wspólną edukację i wymianę doświadczeń pozwalającą
na rozbudowę systemu opieki, rozwoju, rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej po obu stronach granicy.
- Wzrost integracji środowisk zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Stalowej Woli i terenu Zabłotowa poprzez zapoznanie się z
dorobkiem kulturowym obydwu narodów.
Adaptacja budynku na cele rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Badania i rozbudowa pomieszczeń
Baza lokalowa
Budowa Ośrodka Rewalidacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego, rehabilitacja osób
niepełnosprawnych.
Celem szczegółowym projektu było nawiązanie więzi międzypokoleniowej w ramach
projektu "Rowerowy przyszywany wnuczek", zaś celem projektu "Półkolonie letnie w
Świetlicy Socjoterapeutycznej była realizacja zadania „Działania na rzecz dzieci i
młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji w okresie wakacji”.
Doskonalenie zawodowe hipoterapeutów i lekarzy
Działalność świetlic środowiskowych
Edukacja osób chorych psychicznie w zakresie nowoczesnych technologii.
Edukacja osób ze znacznymi deficytami rozwojowymi.
Historia to właśnie to, czego wokół nas nie widać.
Indywidualne spotkania z psychologiem doradcą zawodowym, zajęcia ze specjalistą ds.
rehabilitacji, zajęcia z instruktorem z zakresu samoobsługi i wykonywania czynności dnia
codziennego metodami bezwzrokowymi, zajęcia z instruktorem orientacji przestrzennej i
samodzielnego poruszania się z białą laską nauka pisma brajla, warsztaty aktywizujące i
podnoszące samoocenę.
- Ogólna poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu powiatu dębickiego.
- Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
- Objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z
grupy docelowej.
- Wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych u osób z grupy docelowej.
- Aktywizacja zawodowa i wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez: szkolenie,
doradztwo zawodowe.
- Nawiązanie współpracy między lokalnymi podmiotami zaangażowania w rozwiązanie
problemów społecznych.
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Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji mieszkańców terenów wiejskich
Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji
Pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym osób nieaktywnych zawodowo
- Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych poprzez
wsparcie i integrację ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych
- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
- Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie
- Udział w działaniach kulturalnych i artystycznych
Pomoc rehabilitacyjna osobom niepełnosprawnym na wsi.
Poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych
Projekt artystyczny
Promocja aktywności i działalności osób z niepełnosprawnością intelektualna, wymiana
doświadczeń oraz dobrych praktyk dot. metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Przedszkola na terenach wiejskich, remont i wyposażenie biura fundacji.
Rehabilitacja, szkolenia
Rehabilitacja dzieci i młodzieży
Rehabilitacja i fizykoterapia dzieci i osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja niewidomych i tracących wzrok, indywidualna, w miejscu zamieszkania.
Nauka samodzielnego poruszania się i orientacji przestrzennej
Rehabilitacja niewidomych i słabo widzących z terenu województwa małopolskiego, kursy
komputerowe, szkolenia z telemarketingu.
Reintegracja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną,
utworzenie i działalność 5 świetlic środowiskowych, aktywizacja społeczno-kulturalna.
Rozwój integracji i solidarności międzypokoleniowej. Popularyzacja twórczości dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych.
Szkolenia członków organizacji, wyposażenie i wynajęcie biura Stowarzyszenia, dokupienie
instrumentów muzycznych dla orkiestry integracyjnej ORFF, zakup sprzętu
rehabilitacyjnego oraz kijków nordic walking, szklenia z posługiwania się nimi dla osób
starszych.
Obecnie realizujemy projekt mający na celu aktywizację mieszkańców w działalność
społeczną. W tym celu w ramach prowadzonego Punktu Informacyjno-Doradczego
pomagamy org. NGO pisać projekty, udostępniamy naszą biblioteczkę, sprzęt, salę
szkoleniową do spotkań, co m-c spotykamy się z liderami NGO z terenu gminy, aby
omawiać sprawy dot. działalności NGO, aktualnych projektów, dla wszystkich NGO z
terenu gminy /33 org./ zaprenumerowaliśmy gazetę NGO na 2009r. wspierać się nawzajem,
zawiązaliśmy partnerstwo. Mieszkańcy zainteresowani działalnością biura czy chcący
powołać stowarzyszenie mogą skorzystać z wydawnictw, broszur czy specjalistycznych
wydawnictw dot. działalności NGO. Obecnie przygotowujemy się do przygotowania
informatora o działalności NGO z terenu gminy.
W roku 2010 będziemy realizować kolejny projekt z PO KL p/n - ZIELONOPALCY- który
zakłada utworzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy ogrodu/zagospodarowanie
terenu ok. 15 a na cele rekreacyjne-posadzenie krzewów, założenie trawnika, ukwiecenie,
założenie też typowego ogrodu uprawnego-gdzie osoby niepełnosprawne szczególnie
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domownicy ŚDS będą uprawiać warzywa, dbać o trawnik. Zakupione będą też narzędzia
ogrodowe, 2 huśtawki, fontanna itp.
Terapia poprzez sztukę
Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
Uruchomienie Centrum Rehabilitacji i Wsparcia
W 2009 roku rozpoczęło swą działalność, prowadzone przez PTSR Centrum Informacyjne
dla Osób Niepełnosprawnych. Celem Centrum jest udzielanie bezpłatnych porad i
informacji osobom niepełnosprawnym (prawnie oraz biologicznie) z zakresu poradnictwa
prawnego i obywatelskiego. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat
miasto Łódź oraz powiat łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński.
W ramach projektu w powiecie przeworskim i jarosławskim powstało 81 podkarpackich
ośrodków przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich.
Walka z wykluczeniem społecznym osób zagrożonych, rozwój edukacji przedszkolnej,
- Wypracowanie i rozwijanie atrakcyjnych i kształcących form zagospodarowania czasu
wolnego młodzieży,
- Wyzwalanie i wspieranie aktywności poznawczej oraz społecznej młodzieży,
- Rozwijanie zdolności intelektualnych, wiedzy i umiejętności
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom
- Przygotowanie młodych do aktywnego życia w społeczeństwie
- Pobudzenie aktywności mieszkańców w obszarze kształcenia młodzieży
- Wypracowanie Koncepcji Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Osób z Autyzmem w
latach 2010-2013
- Analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej
podstawie pilotażowego systemu wsparcia - sieci punktów dla dorosłych OzA i ich
rodzin
- Zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla grupy liczącej 250 OzA
- Wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem, poprzez szkolenia i
wymianę doświadczeń
Zachęta naszych mieszkańców i gości do głosowania za przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Działalność organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej,
Zatrudnienie wspomagane,
Zorganizowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów,
Zwiększanie gotowości do zatrudnienia na otwartym rynku pracy - zarówno ze strony
pracodawców, jak i samych osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego,
poprzez promowanie i realizację Modelu Zatrudnienia Przejściowego,
Czy w 2008 roku korzystali Państwo ze środków finansowych w ramach zadań
publicznych zlecanych przez instytucje publiczne? Na jaki cel?
Ochrona zdrowia, rehabilitacja
1)Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin
2) Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
3) Rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących
4) Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z
chorobą psychiczną,
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Dowóz osób niepełnosprawnych na basen w ramach rehabilitacji w wodzie,
Działalność na rzecz profilaktyki raka piersi, rehabilitacja, telefon zaufania,
Działalność rehabilitacyjna osób z dysfunkcją narządu wzroku,
Działalność Stowarzyszenia ora program "Święto rowerów" promocja zdrowego trybu życia
Hipoterapia,
Ochrona i promocja zdrowia psychicznego, rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
Ochrona zdrowia,
Ochrony i promocji zdrowia, opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi,
Ochrony zdrowia,
Opieka paliatywna w hospicjum stacjonarnym,
Organizacja rehabilitacji domowej i hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych oraz
organizacja turnusu rehabilitacyjnego w ramach środków z Poakcesyjnego Programu
Wspierania Obszarów Wiejskich,
Organizacja spotkań i zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, integracja,
Organizacja zajęć rehabilitacyjnych,
Organizacji rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych,
Pomocy psychologicznej i kompleksowej rehabilitacji członkiń,
Poradnictwa specjalistycznego, terapii,
Poradnictwo psychologiczne,
Profilaktyki i rehabilitacji psychofizycznej,
Program wsparcia kobiet po raku piersi (rehabilitacja fizyczna, psychologiczna, profilaktyka)
Programów dla dzieci ze wczesnej interwencji,
Promocja i ochrona zdrowia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
Promocja zdrowia psychicznego,
Prowadzenie punktu konsultacyjno - wspierającego i diagnostycznego dla dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin,
Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych,
Realizacja zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej. Urząd Miejski Białystok.
Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym.
Urząd Miejski Białystok
Rehabilitacja,
Rehabilitacja,
Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
Rehabilitacja fizyczna i psychologiczna osób chorych na sM
Rehabilitacja kobiet po mastektomii oraz profilaktyka chorób nowotworowych
Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - psychoedukacja dla rodzin niepełnosprawnych osób
Ochrona zdrowia - indywidualne konsultacje dla osób z zaburzeniami i osób chorujących
psychicznie oraz ich otoczenia prowadzone przez lekarza psychiatrę i psychologa
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Rehabilitacja,
Rehabilitacja, terapia dzieci autystycznych.
Rehabilitacja, zdrowie,
Rehabilitacja, zdrowie.
Rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
Rehabilitacji dzieci młodzieży i dorosłych osób niewidomych i słabo widzących.
Rehabilitacji kobiet po leczeniu raka piersi.
Rehabilitacji medycznej,
Rehabilitacji niepełnosprawnych
Rehabilitacji niewidomych
Rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących
Rehabilitacji psychofizycznej kobiet po leczeniu raka piersi,
Rehabilitacji psychofizycznej kobiet po operacjach onkologicznych piersi
Rehabilitacji ruchowej
Rehabilitacji,
Rehabilitacji,
Rehabilitacji,
Rehabilitacji,
Rehabilitacji, pomocy psychologicznej, terapii zajęciowej,
Rehabilitacji, terapii mowy wypoczynku wczesnej interwencji, dogoterapii, hipoterapii,
ćwiczeń na pływalni, zajęć grupowych dla dzieci niepełnosprawnych
Rehabilitacji, zakup sprzętu,
Świadczenia usług medycznych
Świetlica terapeutyczna
Świetlice socjoterapeutyczne
Turnus terapeutyczny,
Turnusy,
Umowy na usługi z NFZ
Wczesnej interwencji dzieci niepełnosprawnych, wsparcia ich rodzin
Wczesnej interwencji, organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Wieloprofilowa pomoc kobietom w różnym okresie leczenia nowotworu piersi
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wsparcia
psychologicznego dla ofiar i świadków przemocy,
Wspieranie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Zabiegi hipoterapii
Zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia
objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2008r. nie będących świadczeniami
zdrowotnymi.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa
Wspieranie działań związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością,
Warsztaty zawodowe
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Zatrudnienia osobistych asystentów osób niepełnosprawnych w ramach robót publicznych
Zatrudnienie osób gospodarczych jak również do opieki nad osobą niepełnosprawną
Edukacja i wychowanie
„Senior serfuje w internecie”
Douczanie dzieci
Edukacja
Edukacja osób niepełnosprawnych
Edukacja,
Edukacja,
Edukacja,
Edukacji
Edukacji dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów
Edukacji i rehabilitacji społecznej w celu aktywizowania lokalnego środowiska pełno i
niepełnosprawnych,
Edukacji komunikacyjnej
Edukacji,
Organizacji szkoleń - szkolenia ochotniczek, liderek, wice liderek, szkolenia dla
profesjonalistów, szkolenia edukacyjne dla Amazonek.
Organizacji szkoleń edukacyjnych
Placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci
Pobudzenie aktywności mieszkańców w obszarze kształcenia młodzieży, profilaktyka
antyalkoholowa,
Pomoc osobom niepełnosprawnym-edukacja
Poradnictwo specjalistyczne, szkolenia i warsztaty
Program Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Program edukacyjny "Bezpieczne dziecka"
Projektu edukacyjno- integracyjnego dla seniorów i młodzieży,
Prowadzenia przedszkoli, realizacji obowiązku szkolnego,
Prowadzenie i rozwój biblioteki i wypożyczalni pomocy edukacyjnych i rehabilitacyjnych
dla rodziców oraz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych.
Prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych
Prowadzenie żłobka
Przedszkola wiejskie
Szkolenia lekarzy pediatrów z terenu miasta Gdańsk we wczesnym wykrywaniu objawów
autyzmu u dzieci
Szkolenia wolontariuszy w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo
Szkolenia, wydawnictwa
Szkoleń dla chorych i opiekunów,
Szkoleń osób niepełnosprawnych
Warsztaty szkoleniowe z zakresu rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
Wyjazd na konferencję z udziałem lekarzy, do Częstochowy
Wynajęcie sali na szkolenia
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Zajęcie pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej, kursy komputerowe dla emerytów
Zajęć edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy,
Pomoc społeczna, usługi socjalne
Dom pomocy społecznej
Działaniem na rzecz ubogich i potrzebujących pomocy
Opieki społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym
Pomoc rodzinie i dziecku
Pomoc społeczna - prowadzenie placówki (ŚDS) i Punktu Pośrednictwa Pracy
Wolontarystycznej
Pomoc społeczna,
Pomoc społeczna,
Pomoc społeczna,
Pomocy społecznej na rzecz osób ubogich
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych
Prowadzenia placówek: ŚDS, DPS i Zespołu Mieszkań Chronionych
Prowadzenie ŚDS
Prowadzenie ŚDS
Usługi opiekuńcze
Wspierania osób ubogich, dzieci i młodzieży,
Z zakresu pomocy społecznej
Zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach
konkursów ogłoszonych przez wojewodę i MPiPS (FIO)
Kultura i sztuka
Dofinansowanie kultury osób niepełnosprawnych - spotkanie integracyjne wigilijnoopłatkowe.
Działalność kulturalna,
Działania kulturalno - rekreacyjne z Urzędu Miasta i Gminy
Festiwal Artystyczny -Scena specjalna, Regionalny konkurs Szopek Bożonarodzeniowych,
Wojewódzki Dzień Aktywności Motorycznej-Olimpiady Specjalne itp.
Imprezy kulturalne
Imprezy kulturalne
Imprezy kulturalne,
Kultura i sztuka
Kultura,
Kultura,
Kultura,
Kultury
Kultury
Kultury
Organizacja koncertu
Organizacja kultury,
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Organizacja międzyszkolnego konkursu o charakterze integracyjnym
Organizacja Niebieskiego Festynu w Lublińcu.
Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych - spotkajmy się razem
Organizacja zajęć artystyczno - kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią
społeczną
Organizacji imprez kulturalno-sportowych,
Organizacji imprez kulturalnych
Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Miasta :.Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych- rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez działalność twórczą i
artystyczną
Plenery artystyczne,
Projekt "Twórczość jako forma dialogu ze światem", promocja twórczości , szczególnie osób
niepełnosprawnych
Promocji sztuki artystów niepełnosprawnych, aukcje.
Realizacja projektów artystycznych, mających na celu zwiększenie potencjału twórczego
osób niepełnosprawnych, wzbogacenia ich warsztatu pracy oraz profesjonalna promocja
twórczości
Realizacji działań z zakresu kultury, organizacji imprez plenerowych
Rozwój kultury
Upowszechnianie różnych form kultury
Warsztaty artystyczne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej
Warsztaty artystyczne,
Wyjazdowych warsztatów muzycznych dla zespołu muzycznego,
Turystyka i rekreacja, hobby
2000,00 na dowóz dzieci na półkolonie-dopłata
Dofinansowanie rekreacji osób niepełnosprawnych - impreza plenerowa z okazji Dnia
Dziecka;
Imprezy dla niepełnosprawnych
Imprezy integracyjnej dla podopiecznych placówek pomocy społecznej
Imprezy masowe, półkolonie, zimowiska,
Integracyjny wyjazd członków stowarzyszenia
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, festyn integracyjny dla dzieci i młodzieży
Konkursy, integracja, wycieczki,
Opieka popołudniowa nad dzieckiem niepełnosprawnym, opieka sobotnia nad dzieckiem
niepełnosprawnym,
Organizacja imprez na rzecz naszych podopiecznych.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
Organizacji czasu wolnego
Organizacji imprez integracyjnych dla kobiet po leczeniu raka piersi,
Organizacji imprez o charakterze umożliwiającym osobom niepełnosprawnym uczestnictwo
w życiu społecznym - Zarząd Województwa Podlaskiego
Organizacji letniego wypoczynku dzieci niepełnosprawnych
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Organizacji letniego wypoczynku osób niepełnosprawnych
Organizacji wypoczynku letniego osób niepełnosprawnych
Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
Popołudnia na Starówce – „Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, wywodzących się w rodzin dysfunkcyjnych”.
Rekreacja turystyki osób niepełnosprawnych,
Rekreacji
Rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Rekreacji,
Spotkań integracyjnych
Turystyka
Turystyka
Turystyka oraz wypoczynek letni
Turystyki,
Wakacje twórcze dla dzieci i młodzieży
Wycieczka
Wycieczki edukacyjne
Wycieczki, festyny fundacji
Wypoczynek dla dzieci ze szkoły terapeutycznej (letni i zimowy)
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
Wypoczynku i integracji społecznej
Wypoczynku letniego, rekreacji
Wypracowanie i rozwijanie atrakcyjnych i kształcących form zagospodarowania czasu
wolnego młodzieży,
Wyrównywanie szans niepełnosprawnych poprzez zajęcia w klubach zainteresowań,
Zajęcia zespołu tanecznego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zagospodarowanie wolnego czasu.
Kultura fizyczna i sport
Działalność bieżąca klubu, organizacja Mistrzostw Polski
Dzień sportu osób niepełnosprawnych
Igrzyska sportowe Onko - Olimpiada
Imprezy sportowe na rzecz osób niepełnosprawnych
Imprezy sportowo - integracyjne,
Kultura fizyczna i sport
Kultura fizyczna i sport,
Kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
Organizacja festynu integracyjnego sportowego
Organizacja imprez integracyjno-sportowych dla członków
Organizacja imprez integracyjnych, sportowych
Organizacja imprez sportowych i integracyjnych
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie,
Organizacja Spartakiady Domów Pomocy Społecznej
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Organizacja spartakiady sportowej;
Organizacja sportu,
Organizacji Imprezy sportowo-rekreacyjnej połączonej z profilaktyką uzależnień.
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - organizacja
zgrupowania sportowo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną.
Prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci niesłyszących
Sport
Sport dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
Sport i rekreacja,
Sport niepełnosprawnych
Sport,
Sportu dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów
Sportu,
Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i w obozach sportoworekreacyjnych
Upowszechnianie sportu i rekreacji,
Zawody jeździeckie dla osób niepełnosprawnych
Prawo, prawa człowieka, działalność polityczna
Poradnictwa prawnego i specjalistycznego
Prawa obywatelskie,
Wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
Wsparcia szkoleniowego dla organizacji pozarządowych
Wsparcie organizacji pozarządowych
Działalność informacyjna, popularyzatorska
Poradnictwa,
Porady prawne, psychologiczne, grupy wsparcia,
Prowadzenie działań na rzecz promocji Gminy Szudziałowo
Przeciwdziałania dyskryminacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
upowszechnianie wiedzy o chorobach psychicznych.
Wydawania brajlowskiego czasopisma, wydania podręcznika muzycznego w brajlu,
utworzenie bazy danych o nutach brajlowskich
Wydawanie poradników i płyt dvd,
Inna
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczna ,integracja osób niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczna
- promocja wolontariatu i działalności prospołecznej
- aktywizacja osób niepełnosprawnych
- integracja społeczna niepełnosprawnych
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- podnoszenie kwalifikacji osób zarządzających wolontariatem
- przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
- podnoszenie jakości usług świadczonych przez wolontariuszy
Aktywizacji osób niepełnosprawnych
Aktywizacji seniorów - środki otrzymane z MPiPS Departament .ds. Kobiet, Rodziny i
Przeciwdziałania Dyskryminacji.
Aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie działalności WTZ przez Gminę Miasta Torunia
Dowóz dzieci do Ośrodka
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego,
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, trzeźwość, antynarkotykowa
Działalności statutowej
Ekologia
Integracja społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych
Integracji
MSZ - dot. dla Malawi
Nowoczesne technologie
Oferty konkursowe
Organizacja i promocja wolontariatu
Organizacji rehabilitacji społecznej osób wykluczonych społecznie
Ośrodek interwencji kryzysowej.
Poprawy bezpieczeństwa na drogach , w tym bezpiecznej drogi do szkoły
Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Pozyskane środki pozwoliły na rozszerzenie działalności prowadzonego PUNKTU( np.
opłacenie konsultacji rodzinnych, przygotowanie strony www ),
Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa
Profilaktyki uzależnień
Prowadzenia Warszawskiego Domu pod Fontanną - ośrodka wsparcia, integracji społecznej i
aktywizacji społecznej, współprowadzonego przez osoby chorujące psychicznie
Prowadzenie DPS, WTZ, DDz.P i wiele innych
Prowadzenie gminnej i ponadgminnej placówki wsparcia dziennego
Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno- rehabilitacyjnego oraz klubu aktywnych działań osób
niepełnosprawnych
Prowadzenie placówek
Prowadzenie placówki pobytu dziennego
Prowadzenie poradni prawno - psychologicznej
Prowadzenie profilaktyki uzależnień ,
Prowadzenie przytuliska, świetlicy dla dzieci
Prowadzenie Punktu Aktywizacji "Pomóż Sobie"
Prowadzenie Stacji Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
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Prowadzenie ŚDS, Edukacja w OREW, dowóz dzieci niepełnosprawnych
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.
Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
Psychospołeczna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi
Realizacja projektów
Realizacja zadań statutowych
Realizacji różnych programów na rzecz niepełnosprawnych
Realizacji zadań statutowych
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększanie aktywności tych
osób w życiu społecznym oraz integracji ze społeczeństwem
Rehabilitacja społeczna chorych na stwardnienie rozsiane
Rozwój wolontariatu
Równe szanse - wsparcie osób niepełnosprawnych
Spotkania integracyjne
UM Chorzów
Wsparcia działań integracyjnych wśród niepełnosprawnych
Wsparcia dziecka i rodziny, prowadzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Wsparcia pracy placówek, działań w ramach rehabilitacji społecznej on
Wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie
Wspomaganie rehabilitacji społecznej i leczniczej osób chorych oraz niepełnosprawnych
Współpraca transgraniczna
www.parafiada.pl- portal obsługuje informacyjnie większość zadań realizowanych przez
stowarzyszenie
Wykluczenia społecznego,
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w obrębie miasta Sejny
Zadania dotyczyły rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z tytułu
wady wzroku
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność
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