Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Sprawni Inaczej” w roku 2009 r.
1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków Zarządu i celów statutowych organizacji
a) dane o fundacji:
Nazwa:
Fundacja “Sprawni Inaczej”
Siedziba, adres:
80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 21
Data wpisu w KRS:
17.01.2002
Nr KRS:
0000077718
REGON:
002841063
Data uzyskania statusu OPP:
10.12.2008
b) dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
1. Justyna Rogińska – Prezes Zarządu, zam. ul Zbyszka z Bogdańca 7, 80-419 Gdańsk
2. Michał Gurowski – Wiceprezes Zarządu, zam. ul. Dębowa 3/a/8, 83-400 Kościerzyna
3. Anna Doroszuk – Członek Zarządu, zam. ul. Ciołkowskiego 8/a/6, 80-463 Gdańsk
c) cele statutowe fundacji:
− tworzenie placówek kształcenia specjalnego w postaci ośrodków wczesnej interwencji,
oddziałów i przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych podstawowych, szkół
przysposabiających do zawodu stopnia zasadniczego i średniego, poradni
psychologicznych, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków wczasowych oraz innych dla
osób niepełnosprawnych, które nie są objęte
pełną opieką pedagogiczną, w
szczególności dotkniętych znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym,
sprzężonymi upośledzeniami, mózgowym porażeniem, padaczką, przepukliną
oponowo-rdzeniową, autyzmem, a także posiadających inne naruszenia sprawności
psychofizycznej,
− budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia osób
niepełnosprawnych,
− organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
− prowadzenie działalności informacyjnej i popularno – naukowej poszerzającej wiedzę
społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych oraz występowanie w obronie
godności i przysługujących im praw.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych
oraz zdarzeń o skutkach finansowych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnych ośrodków wsparcia
mających charakter pobytu dziennego:
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GDAŃSKU
działający w dwóch miejscach:
1) 80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 21 - 26 miejsc
2) 80-286 Gdańsk, ul. Zofii Nałkowskiej 6C/1 - 16 miejsc

W 2009 roku Warsztat Terapii Zajęciowej prowadził zajęcia w następujących grupach
terapeutycznych: grupie ceramiczno-plastycznej, papieru czerpanego, gospodarstwa
domowego, technik różnych. Grupa ceramiczna była złożona z czterech podgrup. Zajęcia
w tej grupie odbywały się w placówce przy ul. Niedźwiednik 21. Grupa ta zajmowała się
zapoznawaniem się z technikami wykorzystywanymi w rzemiośle ceramicznym oraz
technikami zdobienia gotowych przedmiotów ceramicznych i ich sposobami wykorzystania.
Grupy gospodarstwa domowego, papieru czerpanego oraz technik różnych pracowały w
placówce przy ul. Nałkowskiej 6C. Grupa gospodarstwa domowego opanowywała i
utrwalała umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, uczestnicy uczyli się
samodzielnego przygotowania prostych posiłków takich jak: kanapki, sałatki, ciasta
i desery, uczyli się też obsługi miksera, malaksera, pralki automatycznej, wykonywania
prania ręcznego, prasowania; dbali o ogródek przydomowy i czystość w pomieszczeniach.
Grupa ta wykonywała również dekoracyjne przedmioty z masy solnej. W Pracowni Technik
Różnych zajmowano się wykonywaniem prac z gipsu, masy solnej, ozdabianiem
powstałych wyrobów przy wykorzystywaniu różnych technik plastycznych tj; decoupage i
techniki malarskiej. Uczestnicy uczyli się wykorzystywać także materiały naturalne
(szyszki, mech, owoce suszone, siano, słomę) oraz materiały i surowce wtórne tj.:
makulatura i butelki szklane do wytwarzania przedmiotów ozdobnych. W grupie papieru
czerpanego głównym zajęciem w roku sprawozdawczym była praca wynikająca z
czerpania papieru. Uczestnicy tej grupy zajmowali się przerabianiem i segregowaniem
makulatury, wykonywaniem papieru czerpanego, zbieraniem i suszeniem kwiatów i ziół
(używanych jako elementy ozdobne w papierze), robieniem kopert, kartek i druków
okolicznościowych, papeterii oraz innych elementów ozdobnych. Grupa ta poznawała też
różne techniki plastyczne wykorzystując do tego wyprodukowany przez siebie papier.
W oparciu o te zajęcia wszyscy uczestnicy warsztatu uczyli się umiejętności niezbędnych
do podjęcia pracy: punktualności, dbania o miejsce i narzędzia pracy, dokładnego
wykonywania poleceń instruktora, solidności i dokładności wykonywanej pracy,
wynajdowania i samodzielnego naprawiania usterek w swojej pracy oraz zrozumienia
sensu i wartości pracy.
W czasie roku sprawozdawczego prowadzona była ergoterapia w postaci wolontariatu oraz
praktyk zawodowych. W praktykach zawodowych uczestniczyło 14 osób (praktyki głównie
odbywały się na terenie nowego obiektu Fundacji „Sprawni Inaczej” oraz w różnych
ośrodkach i urzędach na terenie miasta Gdańska). W ramach działań wspierających
ergoterapię, 10 osób korzystało z usług Biura Integracji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych.
W 2009 roku Warsztat prowadził dodatkowe zajęcia, podczas których uczestnicy mogli
poszerzać swoją wiedzę o sztuce, ludziach, historii i o świecie współczesnym, o
przeszłości i zabytkach miasta Gdańska. Zajęcia te realizowane były poprzez: wizyty w
muzeach i na wystawach, zwiedzanie Gdańska, wyjścia do kin, spotkania z ciekawymi
ludźmi, udział w ogólnodostępnych imprezach takich jak np. wernisaże i imprezy
integracyjne.
W czasie trwania roku sprawozdawczego uczestnicy korzystali z zajęć rehabilitacyjnych na
siłowni, hali sportowej, aerobiku oraz z zajęć hipoterapeutycznych. Prowadzona była
również socjoterapia, podczas której uczestnicy uczyli się wypowiadania własnego zdania,
poszanowania odmiennych poglądów, zrozumienia siebie i innych. W ramach socjoterapii
odbywały się cotygodniowe spotkania grupowe, podczas których uczestnicy mogli
zapoznać się z różnymi interesującymi ich zagadnieniami oraz mieli możliwość omówienia
swoich problemów i szukania ich rozwiązań. Oprócz socjoterapii uczestnicy warsztatu
korzystali z psychoterapii grupowej oraz z konsultacji indywidualnych z psychologiem.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOŚCIERZYNIE
83-400 Kościerzyna ul. Słoneczna 1 – 20 miejsc.

W warsztacie znajdują się cztery główne pracownie z pełnym wyposażeniem, w których
uczestnicy podzieleni na pięcioosobowe grupy odbywają terapię. Pracownia gospodarstwa
domowego obejmuje zajęcia związane z nauką umiejętności samodzielnego
funkcjonowania w życiu codziennym. Uczestnicy samodzielnie dokonywali zakupu
artykułów spożywczych aby później przygotować z nich śniadania oraz inne posiłki, uczyli
się zasad zdrowego żywienia, obsługi sprzętu AGD, prania i prasowania, sprzątania po
posiłkach jak i dbania o ład i porządek w pozostałych pracowniach. W ramach terapii
zajęciowej w pracowni technik różnych odbywały się zajęcia ze szczególnym
wykorzystaniem metod pracy z papierem czerpanym, możliwością jego wykorzystywania w
codziennym życiu oraz jako materiału do terapii. Uczono się techniki jego wytwarzania,
obrabiania gotowych arkuszy oraz projektowania, ponadto prowadzono zajęcia z rzeźby,
stolarstwa oraz quillingu. Uczestnicy artterapii wykorzystywali różne techniki artystyczne
jak i plastyczne gdzie szczególny nacisk był kładziony na indywidualne umiejętności
i zainteresowania co pozwoliło rozwinąć sprawność motoryczną i koordynację wzrokowo –
ruchową. W pracowni poligraficzno – komputerowej uczestnicy uczyli się praktycznej
obsługi komputera, umiejętności wykorzystywania programów użytkowych, korzystania z
internetu oraz obsługi drukarki, skanera, kserokopiarki, bindownicy, laminarki, niszczarki.
Wykorzystywano materiały będące efektem pracy uczestników pracowni technik różnych
do wykonywania i projektowania zaproszeń, dyplomów, folderów, kalendarza.
Wykonywano usługi oprawiania dokumentów i laminowania oraz usług kserograficznych na
potrzeby innych uczestników i pracowników Warsztatu.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBIESZYNIE
Lubieszyn 74, 83-420 Liniewo – 20 miejsc.
Posiada w nieodpłatnym użytkowaniu, po przebudowie i remoncie, bardzo dobrze
wyposażone pomieszczenia w budynku po byłej szkole. W pomieszczeniach tych
prowadzona była rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa dorosłych osób
niepełnosprawnych psychicznie i ruchowo z terenu gmin: Kościerzyna, Liniewo i Nowa
Karczma. Prowadzona w Domu rehabilitacja miała na celu usprawnianie zaburzonych
funkcji osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich w jak najwyższym stopniu do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dla uczestników Domu prowadzone były m.in.
warsztaty: gospodarstwa domowego (samodzielna obsługa sprzętu AGD, zasady
racjonalnego i zdrowego żywienia, itp.), plastyczne (poznawanie i wykorzystywanie
różnego rodzaju technik), hafciarstwa, quillingu i artystyczne (wykorzystywanie
wykonanych w innych pracowniach prac do
tworzenia czegoś nowego). Osoby
uczestniczące w zajęciach komputerowych redagowały i wydawały gazetkę "Nasz Dom",
która rozprowadzana była w lokalnym środowisku, ponadto w ramach muzykoterapii
utworzony zespół muzyczny pod nazwą „ Wiesioband”, uświetniał swoimi występami liczne
imprezy i spotkania w środowisku lokalnym. Na zajęcia, które odbywały się cały rok,
dowoziliśmy uczestników samochodem VW bus zakupionym m.in. ze środków PFRON-u.
OŚRODEK REHABILITACJI PSYCHORUCHOWEJ W LUBIESZYNIE
Lubieszyn 74, 83-420 Liniewo – 20 miejsc.
Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej funkcjonuje na bazie Środowiskowego Domu
Samopomocy i wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych oraz pomoce istotne dla realizacji programu terapeutyczno-rozwojowego.
Prowadzona w nim była systematyczna rehabilitacja psychoruchowa i społeczna dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gmin: Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa
i Kościerzyna. Lekarz-specjalista rehabilitacji przeprowadzał badania kontrolne, omawiał
wyniki z fizjoterapeutą, pedagogiem, psychologiem, logopedą i terapeutą zajęciowym,
ustalał tok dalszego postępowania oraz udzielał wskazówek. Psycholog opracował dla
każdego uczestnika indywidualny, roczny program terapeutyczno – rozwojowy, na bieżąco
omawiał z rodzicami przedstawiane problemy oraz przeprowadzał badania psychologiczne

i analizy osiągniętych efektów. Pedagog w miarę potrzeb przeprowadzał badania dzieci,
doradzał rodzicom oraz ukierunkowywał terapeutę zajęciowego odnośnie prowadzenia
dalszej terapii. Samochód będący własnością Fundacji dowoził dzieci do Ośrodka, gdzie
odbywała się rehabilitacja i z powrotem do miejsca zamieszkania.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BYTOWIE
77-100 Bytów ul. Miła 26 – 29 miejsc.
Mieści się w lokalu należącym do Gminy w pomieszczeniach po generalnym remoncie,
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo dobrze wyposażonych
w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Dla 29 osób niepełnosprawnych prowadzona była
rehabilitacja psychoruchowa i społeczna. Celem działań było usprawnianie zaburzonych
funkcji uczestników oraz przygotowanie ich do pełnego i samodzielnego uczestnictwa w
życiu społecznym. Zajęcia prowadzone przez terapeutów i fizjoterapeutę skierowane były
m.in. na osiągnięcie u podopiecznych większego stopnia samodzielności w czynnościach
samoobsługowych, poprawę ich rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz na polepszenie
ich relacji z otoczeniem. Do ważnych zadań należało również utrzymywanie
systematycznego kontaktu z rodzinami i opiekunami adresatów
zadania oraz
uświadamianie im umiejętności i zdolności jakie mimo swojej niepełnosprawności
posiadają ich podopieczni. Zajęcia terapeutyczne i ruchowe realizowane były przy
wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy do terapii zajęciowej i pedagogicznej,
w które jest wyposażona placówka. W skład form terapii, którymi objęci byli uczestnicy
zadania wchodziły m.in.: malarstwo, hafciarstwo, papieroplastyka, tkactwo, krawiectwo,
zajęcia kulinarne, gospodarstwa domowego, komputerowe oraz muzykoterapia. Duży
nacisk został położony na opanowanie przez uczestników zadania czynności
samoobsługowych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć gospodarstwa domowego.
Terapeuci kształtowali u podopiecznych umiejętności komunikowania się w grupie na
zasadach partnerstwa, otwartości i odpowiedzialności oraz uczyli uczestników zadania
umiejętności funkcjonowania w oparciu o aktywność własną i posiadane umiejętności.
Osoby uczestniczące w zadaniu miały zapewniony jeden gorący posiłek dziennie (obiad)
oraz w miarę potrzeb kanapki, kawę i herbatę. W miesiącu wrześniu grupa osób wzięła
udział w turnusie rehabilitacyjnym w Garczynie. Odbyły się też zaplanowane wycieczki
poznawcze poszerzające wiedzę uczestników o bliższym i dalszym środowisku.
Zrealizowano przy udziale środków Gminy Bytów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
rozszerzenie oferty wsparcia dla uczestników poprzez uruchomienie pracowni papieru
czerpanego i witrażu.Na bieżąco nagłaśniano również w mediach potrzeby, możliwości i
zdolności jakie posiadają osoby niepełnosprawne.
OŚRODEK REHABILITACJI PSYCHORUCHOWEJ W BYTOWIE
77.100
Bytów ul. Miła 26 – 25 miejsc.
Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej działający na bazie pomieszczeń Środowiskowego
Domu Samopomocy, obejmował systematyczną rehabilitacją psychoruchową i terapią
psychologiczną 25 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Bytów oraz
prowadzone były szkolenia dla ich rodziców. W ramach ośrodka dzieci objęte były pomocą:
lekarską, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz fizjoterapią. Dzieci zostały
przebadane pod kątem potrzeb rehabilitacyjnych przez lekarza - specjalistę rehabilitacji,
psycholog opracował dla każdego uczestnika indywidualny, roczny program terapeutyczno
– rozwojowy. Zespół wspierająco – terapeutyczny opracował, w oparciu o badania
psychologiczne i lekarskie, harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb danego dziecka.
W celu podniesienia jakości usług i wzbogacenia metod pracy zakupiono wiele pomocy
dydaktycznych i materiałów do terapii zajęciowej. Ponadto dzieci, ich rodzice
i opiekunowie korzystali z wyjazdów na basen do Chojnic, z okazji Dnia Dziecka byli na
wycieczce
w ZOO w Gdańsku. W realizację projektu zaangażowani byli ponadto
wolontariusze, rodziny, opiekunowie.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIASTKU
77-200 Miastko ul. M. Konopnickiej 12 – 20 miejsc.
Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w lokalu dzierżawionym od MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pomieszczeniach po generalnym remoncie,
przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się pracownie dobrze
wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce. Przeznaczony dla 20 dorosłych osób
niepełnosprawnych w różnym stopniu i zakresie. Założenia realizowane były poprzez
zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne i ruchowe przy wykorzystaniu sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy do terapii zajęciowej, w które była wyposażona placówka. W
skład form terapii, którymi objęci byli uczestnicy Domu wchodziły m.in.: zajęcia kulinarne,
gospodarstwa domowego, komputerowe, stolarskie, zajęcia plastyczne (zwiększające
sprawność w zakresie motoryki małej), hafciarstwo, szydełkowanie, wyplatanie sznurka,
muzykoterapia (wspólne śpiewanie, relaksacja). Duży nacisk został położony na
opanowanie przez osoby niepełnosprawne czynności samoobsługowych, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć kulinarnych (nauka sporządzania posiłku, pieczenia ciasta i ciastek,
sporządzania kanapek, sałatek, surówek, estetycznego podawania posiłku, prawidłowego
posługiwania się sztućcami, dbania o porządek na stanowisku pracy, itp.) i gospodarstwa
domowego (doskonalenie umiejętności obsługi urządzeń gospodarstwa domowego).
Terapeuci kształtowali u podopiecznych umiejętności prawidłowych kontaktów
interpersonalnych,
zachowań
asertywnych,
uczyli
uczestników
umiejętności
funkcjonowania w oparciu o aktywność własną i posiadane zdolności, a także podkreślali
rolę odpowiedzialności w życiu na co dzień. Osoby uczęszczające do ŚDS miały
zapewniony jeden gorący posiłek dziennie (obiad) oraz w miarę potrzeb kanapki, kawę i
herbatę. Odbyły się zaplanowane wjazdy, wystawy i kiermasze prac zrobionych w ramach
terapii zajęciowej, organizowano pikniki integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin z terenu gminy Miastko. Na bieżąco nagłaśniano również w mediach potrzeby,
możliwości i zdolności jakie posiadają osoby niepełnosprawne.
OŚRODEK REHABILITACJI PSYCHORUCHOWEJ W MIASTKU
ul. M. Konopnickiej 12, 77-200 Miastko – 20 miejsc.
Funkcjonuje na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzono w nim
systematyczną rehabilitację psychoruchową wobec 20 dzieci niepełnosprawnych z terenu
miasta i gminy Miastko oraz terapię psychologiczną i szkolenia dla ich rodziców.
Systematyczne zajęcia z rehabilitacji wpłynęły na poprawę sprawności ruchowej dzieci,
natomiast udział w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zajęciowej
pozwolił na rozwój sfery psychoruchowej. Poprzez ww. zajęcia wyraźnie wzrósł poziom
funkcjonowania oraz nastąpiła poprawa w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i
społecznym dzieci uczęszczających do naszego ośrodka. Rozwinięto i podtrzymano u
dzieci umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, nastąpiło rozwinięcie
blokowanych dotąd możliwości i zdolności przez co nastąpiła poprawa funkcjonowania
rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne.
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - AUTYZM
W 2009 r. Fundacja świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu. Usługi rehabilitacyjne
oraz rewalidacyjne wykonywane były w domach beneficjentów i skorzystało z nich 9 rodzin
z terenu miasta i gminy Bytów.

ODDZIAŁ FUNDACJI „SPRAWNI INACZEJ” WE WROCŁAWIU
ul. Damrota 43/1, 50-306 Wrocław
Oddział we Wrocławiu zorganizował turnus terapeutyczno-rekreacyjny w Wojtówce k.
Lądka Zdroju w dniach 14-29 września 2009 r. Turnus przygotowany był na 30 osób
niepełnosprawnych, podzielonych na 2 grupy, z których pierwsza obejmowała osoby
wymagające wielu ćwiczeń w zakresie usamodzielniania pod okiem terapeutów, bez
udziału rodziców. Druga grupa korzystała w większym stopniu z zajęć rekreacyjnych.
Przewodnim motywem terapii były zajęcia plastyczne, w tym malowanie na jedwabiu.
Poza typowymi zajęciami terapeutycznymi realizowano bogaty program rekreacyjny
polegający na zapoznawaniu się z gospodarstwem agroturystycznym. Grupy zwiedzały
również Kotlinę Kłodzką. Ponadto oddział zorganizował 2 wystawy prac plastycznych
w
bibliotekach miejskich we Wrocławiu (ul. Wittiga i ul. Bierutowska). Dla osób
niepełnosprawnych z oddziału zorganizowano spotkanie świąteczne dla osób
niepełnosprawnych. Przez cały rok porządkowano prace plastyczne, które zgromadziły się
w wyniku wieloletniej pracy, tworząc elektroniczny zbiór twórczości podopiecznych
oddziału.

Inne działania statutowe prowadzone przez Fundację w 2009 r.
Powstające Centrum Integracji i Edukacji w Gdańsku Brzeźnie
ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
Akt notarialny z 27 maja 2008 r.
Budynek przekazany przez miasto Gdańsk Fundacji „Sprawni Inaczej” na realizację zadań
statutowych. W powstającym Centrum Integracji i Edukacji realizowano w 2009 r. dwa
projekty wolontariatu krajowego i europejskiego. Ponadto imprezy integracyjne Fundacji,
wszystkie prezentacje narodowe wolontariuszy europejskich, imprezy kulturalnoedukacyjne, wystawy plastyczne, w tym również na rzecz społeczności lokalnej. W
budynku działa również nowe biuro Fundacji. Przeprowadzona została ekspertyza
konstrukcyjna budynku (połączona z badaniami geotechnicznymi) oraz rewitalizacja kortu
tenisowego. Użytkowanie kortu stanowiło dodatkową ofertę sezonową dla dzieci i
młodzieży z sąsiedniej szkoły, mieszkańców Brzeźna, osób niepełnosprawnych oraz
letników. Otwarcie kortu poszerzyło również skromną ofertę sportową Brzeźna.
Funkcjonowanie placówki wpłynęło znacznie na rozwijanie zadań statutowych Fundacji.
Projekt Wolontariatu Europejskiego (EVS)
Do umowy nr 21/84/2009
Dnia 2 czerwca 2009 r. nasz pierwszy samodzielny wniosek EVS (European Voluntary
Service) został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Dnia 9 czerwca 2009 r. Fundacja „Sprawni Inaczej” uzyskała od Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” status
Organizacji Goszczącej i Wysyłającej Wolontariatu Europejskiego i została zarejestrowana
pod numerem 2009-PL-34. Akredytacja (HEI) została nam przyznana na okres 3 lat i jej
ważność wygaśnie wraz z upływem dnia 08.06.2012 r. Dnia 1 sierpnia 2009 r.
rozpoczęliśmy realizację projektu pod tytułem: „Najlepsze kasztany są na ulicy Północnej”.
Tworzenie nowego Centrum Integracji dla osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności
w Gdańsku Brzeźnie. Realizacja zadania potrwa do 31 marca 2010 r. W ramach projektu
gościliśmy czworo wolontariuszy EVS: z Egiptu, Macedonii, Niemiec, Turcji. Wolontariusze
pracowali w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracji i Edukacji FSI.
Wolontariusze wykonywali następujące prace:
-pomagali w prowadzeniu zajęć w ramach arteterapii jak na przykład warsztatów plastycznych,
fotograficznych, filmowych, teatralnych, muzycznych, literacko-językowych,
-pomagali w aranżowaniu i dekorowaniu przestrzeni warsztatowych Centrum Integracji i Edukacji,
-wspierali instruktorów w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej – zajęcia z ceramiki, papieru
czerpanego, malarstwa – w dwu Warsztatach Terapii Zajęciowej (Morena, Niedźwiednik),

-asystowali osobom niepełnosprawnym podczas zajęć sportowych takich jak: pływanie, ćwiczenia na
siłowni, jazda konna, piłka nożna,
-wspierali nas podczas dwutygodniowego wyjazdu wypoczynkowego do Danii, tu też pomoc
w indywidualnej asyście osobie niepełnosprawnej,
-współorganizowali i uczestniczyli w takich wydarzeniach z życia Fundacji jak: dni otwarte, pikniki,
spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe,
-wspierali organizację i uczestniczyli w akcjach charytatywnych na rzecz FSI,
-przygotowywali i prowadzili prezentacje multimedialne nt. programu „Młodzież w działaniu”, EVS i
naszego projektu,
-przygotowywali liczne prezentacje narodowe,
-przygotowywali materiały promocyjne FSI – ulotki, prezentacje, katalogi itp.

Wolontariusze funkcjonowali w następujących rolach: animatora, współorganizatora
imprez, pomocnika instruktora, opiekuna osoby niepełnosprawnej, prelegenta, ucznia,
nauczyciela.
Projekt wolontariatu osób skazanych z Zakładu Karnego Gdańsk Przeróbka na rzecz
Centrum Integracji i Edukacji Fundacji „Sprawni Inaczej”.
Do umowy z dnia 01.07.2009 r.
Umowę między ZK a FSI podpisano dnia 01.07.2009 r. Działania rozpoczęły się
06.07.2009 r., zakończyły 23.12.2009 r. W Centrum Integracji i Edukacji w tym okresie
pracowało łącznie sześciu wolontariuszy – skazanych z ZK Gdańsk Przeróbka.
Wolontariusze przepracowali w sumie 81 dni roboczych, po 6 godzin dziennie (w g. 8.0015.00). Całkowita liczba godzin roboczych to 1458 godzin. Całkowita wartość pracy brutto
wyniosła 14.580 zł. Wolontariusze wyremontowali w tym czasie następujące
pomieszczenia w Centrum Integracji
i Edukacji: pomieszczenie biurowe, 2 pokoje dla
wolontariuszy europejskich, klatki schodowe
i korytarze, schody, pomagali usuwać
wilgoć w piwnicy. Dnia 31.12.2009 podpisano aneks do umowy z dnia 01.07.2009 r. i
przedłużono ją do 31.12.2010 r.

Inne działania statuowe w 2009 r. porządku chronologicznym
Lp.
1.

Data
13.02.
2009

Działania statutowe
Bal karnawałowy „Taaki bal” zorganizowany w restauracji „Kaszubianka”
w Bytowie

2.

luty 2010
r.
20.02.
2009

Charytatywna akcja walentynkowa w CH Manhattan w Gdańsku –
sprzedaż prac plastycznych oraz kwesta
Integracyjna zabawa karnawałowa zorganizowana w Ośrodku
Wypoczynkowo - Szkoleniowym w Garczynie, gdzie mieli okazję spotkać
się wszyscy podopieczni Fundacji
Dzień Otwarty Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji „Sprawni Inaczej”
w Gdańsku
Impreza integracyjna „VII Kiermasz Wielkanocny” w Bytowie

3.

4.
5.

marzec
2009
05.04.
2009

6.

15.04.
2009

Dzień wielkiej przygody – akcja charytatywna Adventure Park Gdynia
Kolibki na rzecz Fundacji „Sprwni Inaczej”

7.

kwiecień
2009 r.
kwiecień
2009 r.

Konkurs Duch Gdańskiej Architektury – nagrody dla Anny Wszoły i
Łukasza Jelińskiego z gdańskiego WTZ
III edycja konkursu plastycznego „Świat NIKIFORÓW” - nagroda dla

8.

9.

01.05.

Łukasza Jelińskiego z gdańskiego WTZ
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Góra Lemana”

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

2009
08.06.
2009

Olimpiada

Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej województwa

pomorskiego pod patronatem Wójta Gminy w Chmielnie

14.06.
2009
czerwiec
2009 r.

Jubileusz 20-lecia Fundacji „Sprawni Inaczej”

czerwiec
2009 r.

Rozstrzygnięcie konkursu Bliżej siebie – nagrody dla Michała Krawczyka

28.06.
2009
30.06.
2009
03.- 05.
2009

„Festyn w Lubieszynie” impreza integrująca z okolicznymi mieszkańcami
i sympatykami
Wycieczka krajoznawcza uczestników ŚDS w Bytowie do Gdyni

15.07.
2009
17.09.
2009
17.07.
2009
07-11.09.
2009
07-21.09.
2009
22-23.09.
2009
01.10.
2009

Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego i do Skansenu w Klukach
uczestnicy i opiekunowie ŚDS Miastka i Bytowa

07-11.12.
2009
15.12.
2009
16.12.
2009
październ
ik 2009 r.
listopad
2009 r.
03.12.
2009 r.

Weekend Ekologiczny na molo w Brzeźnie – prezentacja dorobku i
warsztaty czerpania papieru przez uczestników gdańskiego WTZ

i Izabeli Sip

Plener plastyczny podopiecznych Fundacji ze wszystkich placówek, który
odbywał się w Gdańsku Brzeźnie

Jednodniowa wycieczka do Szkółki Leśnej w Jutrzence - podopieczni
ŚDS Bytów
Integracyjny biwak zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowo –
Szkoleniowym w Garczynie k.Kościerzyny
Turnus integracyjno – wypoczynkowy zorganizowany w Danii
Wycieczka uczestników ŚDS w Lubieszynie do Torunia i Biskupina
Piknik integracyjny „Integracja na tak” uczestnicy i opiekunowie ŚDS
Miastko
Turnus rehabilitacyjny dla uczestników ŚDS z Bytowa w Ośrodku
Wypoczynkowym „Zdrowotel” w Łebie
Spotkanie integracyjno – opłatkowe w Lubieszynie
Integracyjny wyjazd osób niepełnosprawnych do teatru „Wybrzeże”
Wernisaż wystawy prac ceramicznych pt. „Miasto jak z bajki” w Muzeum
Dolnej Wisły w Tczewie
6 edycja konkursu Człowiek-Przyroda organizowanego przez
Stowarzyszenie NIKE w Białymstoku. Drugą nagrodę przyznano
Michałowi Krawczykowi z Gdańska
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 20-lecia
Fundacji „Sprawni Inaczej” oraz jubileuszu 15-lecia pracy twórczej
Tomasza Szwelasa Szwelnika odbył się koncert w studiu Radia Gdańsk –
ul. Grunwaldzka 18 , podczas którego grupa „A może” składająca się z
muzyków, naszych podopiecznych uczestników WTZ i wolontariuszy
wykonała oryginalny utwór inspirowany dźwiękami morza pt.” Będzie
lepiej”. Muzykę wzbogaciły morskie wizualizacje autorstwa szwedzkiego
artysty Pera Oscara Dahlberga.

29.

05.12.
2009

Dzień Otwarty Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dzień ten był okazją do
zaprezentowania przez uczestników swoich osiągnięć rodzinom i
znajomym.
30.
grudzień
Prace uczestników Fundacji były prezentowane na X Targach Prac Dzieci
2009 r.
i Młodzieży „Pomysłowy Dobromir” w Bytowie.
31.
grudzień
Impreza świąteczna dla młodzieży niepełnosprawnej połączona z
2009 r.
podarunkami i posiłkiem - Wrocław
Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również w środowisku.
Ponadto, w ciągu całego roku kalendarzowego organizowano liczne wyjazdy na basen,
kręgle, do kina. Wyroby podopiecznych fundacji prezentowano na wielu wspólnych
wystawach i sprzedawano na kiermaszach świątecznych oraz okolicznościowych
festynach, które były też okazją do spotkań
z przedstawicielami miejscowych władz.
Uczestniczono w imprezach organizowanych przez wiele instytucji działających na korzyść
osób niepełnosprawnych. Odbywały się cykliczne spotkania
z rodzicami i dziećmi
niepełnosprawnymi. Udzielano porad oraz pomagano rodzicom osób niepełnosprawnych w
załatwianiu spraw urzędowych i rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się na co
dzień.
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
1) UMOWA NR 1/WTZ/06 Z DNIA 17.07.2006; ANEKS NR 5 Z DNIA 04.02.2009 z Gminą
Miasta Gdańska na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej;
2) UMOWA Z DNIA 31.05.2007; ANEKS NR 1/2009 z 04.11.2009 z Gminą Miastko
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku;
3) UMOWA Z DNIA 31.12.2007;ANEKS Z DNIA 02.01.2009; ANEKS Z DNIA 17.04.2009;
ANEKS Z DNIA 02.11.2009;ANEKS Z DNIA 01.12.2009 z Gminą Bytów na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie;
4) UMOWA NR 1/2008 Z 02.01.2008; ANEKS NR 1 Z 02.01.2009 z Gminą Nowa Karczma
na zapewnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie;
5) UMOWA NR 2/2008 Z 02.01.2008; ANEKS NR 1 Z 02.01.2009 z Gminą Nowa Karczma
na zapewnienie opieki specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji
dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Nowa Karczma;
6) UMOWA Z DNIA 02.01.2008; ANEKS NR 1 Z 16.02.2009 z Gminą Stara Kiszewa
na zapewnienie średniomiesięcznie 6 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu
wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
7) UMOWA NR 1/2008 Z 04.01.2008; ANEKS NR 2/2009 Z 05.01.2009; ANEKS NR
3/2009 Z .2009
z Gminą Liniewo na świadczenie usług specjalistycznych i rehabiltację
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie dla 20 osób z zaburzeniami
psychicznymi;
8) UMOWA NR 2/2008 Z 04.01.2008; ANEKS NR 3/2009 Z 05.01.2009 z Gminą Liniewo
na zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej;
9) UMOWA Z DNIA 21.05.2008; ANEKS NR 2 Z 05.01.2009 ze Starostwem Kościerzyna
na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej;
10) UMOWA Z DNIA 30.05.2008 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie
o świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia-autyzmu;
11) UMOWA Z DNIA 02.01.2009 z Gminą Kościerzyna o zapobieganiu aliencji społecznej
osób niepełnosprawnych;
12) UMOWA NR 2/OS/2009 Z 02.02.2009 z Gminą Bytów na rehabilitację psychoruchową
dzieci niepełnosprawnych;

13) UMOWA NR 01/2009 Z 03.02.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Bytowie na dofinansowanie Imprezy integracyjnej „Taaki Bal”;
14) UMOWA NR PS/WKA/V/2009 Z 10.02.2009 z Gminą Miasta Gdańsk o dofinansowaniu
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej;
15) UMOWA NR 14/OP/2009 Z 04.03.2009 ze Starostwem Kościerzyna na
dofinansowanie zadania pn.: „Sprawni pomimo niepełnosprawności”;
16) UMOWA NR 21/9WRiP 2009 Z 11.03.2009 z Gminą Miastko na organizację
wieloaspektowych zajęć wspierających rozwój dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miastko;
17) UMOWA NR ZZO/000012/11/D Z 25.03.2009 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji psychoruchowej
oraz usług specjalistycznych;
18) UMOWA Z DNIA 12.05.2009 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie
o świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia-autyzmu;
19) UMOWA NR 11/I/2009 Z 05.06.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie na dofinansowanie Imprezy integracyjnej „Festyn w Lubieszynie”;
20) UMOWA NR 22/U Z 16.06.2009 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim o
dofinansowaniu rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z
terenów zaniedbanych strukturalnie;
21) UMOWA NR 23/U Z 16.06.2009 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na organizację
wieloaspektowych zajęć wspierających rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych
również intelektualnie z terenu gminy i miasta Miastko;
22) UMOWA NR 14/I/2009 Z 29.06.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie na dofinansowanie Imprezy integracyjnej - Turniej Sportowo-Rekreacyjny
dla Osób Niepełnosprawnych;
23) UMOWA NR DPS/OS/AT/11/27/2009 Z
01.07.2009 z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania pn.: „Witrażowo-kolorowo; pomysłowopapierowo; na sportowo, bo to zdrowo. Rozszerzenie oferty wsparcia dla uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie";
24) UMOWA NR D/WZD/805/13/2009 Z 31.07.2009 z Gminą Wrocław na dofinansowanie
zadania pn. : Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze
środków PFRON - III edycja, "Work In Progress";
25) UMOWA NR 17/I/2009 Z 01.08.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie na dofinansowanie imprezy integracyjnej - Festiwal Osób
Niepełnosprawnych - Twórczość Jednego Autora - I Edycja Jan Brzechwa;
26) UMOWA FINANSOWA NR 21/84/2009 Z 31.08.2009 z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji-Narodową Agencją Programu „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” na Akcję 2
WOLONTARIAT EUROPEJSKI ,Organizacja goszcząca wolontariuszy z innych krajów:
27) UMOWA NR 20/I/2009 Z 01.09.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie na dofinansowanie imprezy turystyczno-edukacyjnej pn.: "Polak-Węgier
dwa bratanki";
28) UMOWA NR 3/ZZ/2009 Z 21.09.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie na dofinansowanie zadania pn.:” Integracyjny wypoczynek jako forma
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”;
29) UMOWA NR 25/I/2009 Z 01.12.2009 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie na dofinansowanie Spotkania integracyjno-opłatkowe połączonego z dniem
otwartym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie.

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS
Fundacja w roku sprawozdawczym 2009 nie prowadziła działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał zarządu Fundacji
W 2009 roku Fundacja „Sprawni Inaczej” podjęła następujące uchwały:

Lp.

1
2
3
4

Data
podjęcia
uchwały
01.01.201
0
25.05.200
9
25.09.200
9
01.12.200
9

Zakres merytoryczny uchwały

Aneks nr 1 do Regulaminu Orgnizacyjnego WTZ
Gdańsk
pożyczka
Kredyt odnawialny
pożyczka

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem:
2.593.134,28 zł
W tym:
2.227.931,24 zł
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:
- z darowizn:
55.680,73 zł
-ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
87.259,00 zł
-przychody lat ubiegłych:
124.280,19 zł
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- Program Wolontariat Europejski:
- zbiórki publiczne:
- wpłaty z zajęć komorniczych Wyszkowski –
- refund. z Pow. Urzędu Pracy:
- odsetki bankowe - festyn, loteria–
- nagroda Prez.M.Gdańska:
- odszkodowanie PZU autocasco
- pozostałe:
6) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: W tym:
- na realizację celów statutowych: -na administrację /usługi, opłaty./: Koszty finansowe(odsetki,opł.adm.od pozyczki ):
Koszty pozostałe:
/wskazać jakie/:zwrot części dotacji na utworzenie WTZ Kościerzyna:
protokół likwidacji:
zwrot niewyk.środ.pieniężn.Fund.Kości.
- zapłacone odsetki –
- zwrot niewykorzyst.środków .Fund.Gd.:

56.721,45 zł
9.770,58 zł
4.400,64 zł
12.923,75 zł
579,47 zł
5.047,60 zł
2.000,00 zł
1.393,25 zł
5.146,38 zł

2.499,064,61 zł
2.484,474,19 zł
926,70 zł
1.387,88 zł
12.275,84 zł
8.802,02 zł
850,00 zł
2.499,00 zł
1.187,88 zł
124,79 zł

7) dane o:
a) o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: - 45
W tym na stanowiskach:
- terapeuta zajęciowy - 19
- fizjoterapeuta - 4
- pedagog - 6
- psycholog - 1
- instruktor zajęć plastycznych - 1
- kierownik – 4
- z/ca kierownika - 1
- księgowy - 1
- koordynator ds. finansowych - 1
- pracownik administracyjny - 1
- koordynator ds. biurowych - 1
- koordynator projektów unijnych - 1
- pomoc terapeuty - 2
- kierowca - 2

b) o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń –
1 221 163,02 zł
W tym:
- wynagrodzenia zasadnicze z umów o pracę
889 520,59 zł
95 750,00 zł
- premie –
- nadgodziny –
3 310,02 zł
- wynagrodzenia za czas choroby
13 067,30 zł
- ZUS –
180 653,71 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/:- ZFSS 37 940,00 zł
- ekwiwalent za urlop 1 394,40 zł
c) wysokości wypłacanych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
Członkom Zarządu ogółem: członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzeń
W tym:
- wynagrodzenia: nie dotyczy
- nagrody: nie dotyczy
- premie: nie dotyczy
- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie dotyczy
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym: nie wypłacono wynagrodzeń
- wynagrodzenia: nie dotyczy
- nagrody: nie dotyczy
- premie: nie dotyczy
- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie dotyczy
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: nie wypłacono
wynagrodzeń
- wynagrodzenia: nie dotyczy
- nagrody: nie dotyczy
- premie: nie dotyczy
- inne świadczenia /wskazać jakie/: nie dotyczy
d) o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń i o dzieło 240.199,40 zł

e) o udzielonych pożyczkach: nie udzielono
Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: brak

Pożyczkobiorca: nie dotyczy
Warunki przyznania pożyczki: nie dotyczy

kwota:

Pożyczkobiorca: nie dotyczy
Warunki przyznania pożyczki: nie dotyczy

kwota:

f) o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: nie ulokowano
Kwota:
nie dotyczy
Bank: nie dotyczy
Kwota: nie dotyczy
Bank: nie dotyczy
g) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
- Obligacji: nie posiada
- Udziałów: nie posiada
Nazwa spółki:
- Akcji:
nie posiada
Nazwa spółki:
h) o nabytych nieruchomościach: nieruchomościach-nie nabyto
Kwota wydatkowana: - 0,00
Przeznaczenie nieruchomości: nie dotyczy
i) o nabytych innych środkach trwałych:
Kwota wydatkowana: - 43 012,64
Wyszczególnienie: komputery, pionizator, krosna
j) informacje statystyczne:
Aktywa:
Zobowiązania:
8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych: załącznik nr 1
9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:
- Fundacja „Sprawni Inaczej” w 2009 roku prowadziła rozliczenia z Urzędem Skarbowym z
tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych
wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło.
W 2009 roku fundacja w II Urzędzie Skarbowym w Gdańsku złożyła deklaracje PIT-4R i
CIT-2 a wynikające z nich zobowiązania opłacane były terminowo.
10) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
- W roku sprawozdawczym fundacja została poddana następującym kontrolom:
- w dniach od 16.03 do 16.04 przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdańsku badali działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gdańsku. w 2008 roku.
Zakres kontroli obejmował:
1) prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu
2) ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treść zawartych w nich
wskazań
3) prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:
- uczestników
- działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej
- współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników
4) prawidłowość w zakresie zatrudniania kadry i kwalifikacji kadry warsztatu
5) zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym (prawidłowość realizacji aneksów
nr 3 i 4 do umowy nr 1/WTZ/06)
6) zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową

7) prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów
rehabilitacji
8) prawidłowość wykorzystania środków PFRON
Nie stwierdzono rażących faktów świadczących o nie przestrzeganiu warunków umowy
z Gminą Miasta Gdańsk. Uwagi pokontrolne uwzględniono w trybie natychmiastowym.
-w dniu 29 października 2009 r. przeprowadzono kontrolę realizacji Umowy Finansowej
nr 11/099/2006 Creativity and integration na dofinansowanie imprezy integracyjnej
w ramach programu MŁODZIEŻ. Badanie przeprowadzili pracownicy Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji. Sprawdzono: sprawozdanie finansowe, specyfikacje wydatków, faktury,
rachunki i wyciągi bankowe. W wyniku kontroli rozliczenie przyjęto jako zgodne
z warunkami umowy. Natomiast nie uwzględniono kosztów podroży
-16.11.2009 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola dot. wykorzystania w 2008
r. środków przekazanych przez PUW na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
(dotyczy umów nr 14/OW z dnia 23.06.2008; nr 6/U z dnia 23.06.2008; nr 7/U z dnia
23.06.208). Przedmiotem badania w szczególności było ustalenie:
- merytorycznej poprawności realizacji zadania
- prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności
realizowanych zadań z zapisami zawartych umów
- prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych
- efektów zrealizowanych projektów.
Sposób realizacji projektów nie budził zastrzeżeń.
-17-18.12.2009 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kościerzynie dot. prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki
w okresie od 16.12.2008 r. do 16.12.2009 r. Przedmiotem kontroli było:
- status prawny
- kwalifikacje pracowników, pełnione funkcje
- przedmiot działalności
- tryb działania Warsztatu.
Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń.

