Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Sprawni Inaczej” w roku 2010 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. Burgaska 3A/7, 80-287 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. W 2010 roku kontynuowano prowadzenie dwóch
warsztatów terapii zajęciowej, trzech środowiskowych domów samopomocy oraz trzech
ośrodków rehabilitacji psychoruchowej. Z rehabilitacji w tych placówkach skorzystało 218
osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 65 dzieci.
W miarę pozyskanych środków realizowano projekty krótkoterminowe, z których
skorzystało dodatkowo 40 dzieci niepełnosprawnych. Były to popołudniowe i wakacyjne
zajęcia ceramiczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane do 9-ciu rodzin
wychowujących dzieci autystyczne.

Wszystkie placówki prowadzone przez Fundację „Sprawni Inaczej” realizowały dodatkowe
zadania,
których
celem
było
przełamywanie
barier
społecznych
wobec
niepełnosprawności, poprzez integrację z lokalną społecznością.
Pod koniec 2010 roku utworzono czwarty Środowiskowy Dom Samopomocy
w miejscowości Wiele, gmina Karsin, powiat kościerski.
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
prowadził zajęcia w następujących Pracowniach Terapeutycznych: CeramicznoPlastycznej, Papieru Czerpanego, Gospodarstwa Domowego i Technik Różnych.
Trzy grupy terapeutyczne korzystały z zajęć w Pracowni Ceramiczno-Plastycznej
przy ul. Niedźwiednik 21. Odbywały się one w oparciu o techniki ręcznego wylepiania
z gliny. Uczestnicy wykonywali przedmioty począwszy od projektu do gotowego wyrobu.
Uczyli się przy tym organizacji stanowiska pracy, współdziałania z zespołem,
systematyczności i utrzymywania porządku. Praca w tej Pracowni stworzyła wiele okazji
do uspołecznienia i integracji poprzez udział w wystawach, urządzanie dni otwartych,
a także pokazy rzemiosła ceramicznego dla zorganizowanych grup. Do największych
osiągnięć należy przygotowana we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim wystawa
prac i plastycznych, którą można było oglądać od października 2010 r. w siedzibie CMM
w Gdańsku oraz Oddziałach Muzeum w Helu i Tczewie.
Uczestnicy Pracowni Papieru Czerpanego zajmowali się wytwarzaniem papieru
z makulatury oraz dalszą jego obróbką polegającą na wykonywaniu różnorodnej galanterii
papierniczej – pocztówek, dyplomów, papeterii itp. Dodatkowo uczestnicy opanowali takie
czynności, jak laminowanie i bindowanie. Do osiągnięć tej Pracowni zaliczyć należy
wykonanie ręczne pocztówek świątecznych dla Prezydenta Miasta Gdańska.
W indywidualnych planach terapii uwzględniono również udział w pokazach techniki
czerpania papieru dla zorganizowanych grup, głównie uczniów szkół podstawowych.
Omawiana Pracownia oraz dwie pozostałe: Gospodarstwa Domowego i Technik Różnych
działały przy ul. Nałkowskiej 6C.
W oparciu o programy dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników
realizowano systematycznie zadania związane z przygotowaniem do pracy.
W roku sprawozdawczym 11 osób odbyło praktyki zawodowe, głównie na terenie obiektów
Fundacji oraz w innych ośrodkach i urzędach w Gdańsku. Pięciu uczestników korzystało
z usług Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Jedna osoba podjęła pracę.
Uczestnicy warsztatu mieli okazję skorzystać z wycieczek krajoznawczych, wyjść
do muzeów i bibliotek oraz aktywnie uczestniczyć w różnorodnych imprezach kulturalnooświatowych. Systematycznie uczestniczyli w zajęciach na sali gimnastycznej oraz
korzystali z hipoterapii.
W 2010 roku kontynuował pracę zespół muzyki improwizowanej „A może…”, który wykonał
kilka koncertów, m.in. podczas imprezy „Piknik pod Kasztanami” oraz w Centralnym
Muzeum Morskim.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W Kościerzynie
83-400 Kościerzyna ul. Słoneczna 1 – 20 miejsc.
W warsztacie działały cztery pracownie główne z pełnym wyposażeniem, w których
uczestnicy podzieleni na pięcioosobowe grupy odbywali terapię. W Pracowni
Gospodarstwa Domowego trwały zajęcia związane z nauką umiejętności samodzielnego
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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 oraz dbania o ład i porządek w pozostałych pracowniach.
W ramach terapii zajęciowej w Pracowni Technik Różnych wykorzystano szczególnie
metody pracy z papierem czerpanym, możliwością jego użycia 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, w tym plastyczne,
gdzie szczególny nacisk położono 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 i niszczarki.
Wytwarzano z materiałów będących efektem pracy uczestników Pracowni Technik
Różnych, m.in. zaprojektowane samodzielnie zaproszenia, dyplomy, foldery i kalendarze.
Wykonywano usługi oprawiania dokumentów i laminowania oraz kserograficzne
na potrzeby innych uczestników i pracowników Warsztatu.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBIESZYNIE
Lubieszyn 74, 83-420 Liniewo – 22 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. Liczba miejsc w ŚDS, w porównaniu z rokiem 2009, zwiększyła się do 22.
Prowadzona rehabilitacja miała na celu usprawnianie zaburzonych funkcji osób
niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich w jak najwyższym stopniu do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym. Prowadzone były m.in. warsztaty: gospodarstwa
domowego (samodzielna obsługa sprzętu AGD, zasady racjonalnego i zdrowego
żywienia), plastyczne (poznawanie i wykorzystywanie różnego rodzaju technik, w tym
hafciarstwa, quillingu) i artystyczne (wykorzystywano tu wykonane wyroby w innych
pracowniach do tworzenia nowych, ciekawych form). Osoby uczestniczące w zajęciach
komputerowych redagowały i wydawały gazetkę "Nasz Dom", która rozprowadzana była
w lokalnym środowisku, ponadto, w ramach muzykoterapii utworzono zespół muzyczny
pod nazwą „ Wiesioband”, który uświetniał swoimi występami liczne imprezy i spotkania
w środowisku lokalnym. Na zajęcia, odbywające się przez cały rok w dni powszednie
dowożono uczestników samochodem VW bus zakupionym m.in. ze środków PFRON.
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 w pomoce istotne dla realizacji programu terapeutycznorozwojowego. Odbywała się w nim systematyczna rehabilitacja psychoruchowa i społeczna
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gmin: Liniewo, Nowa Karczma, Stara
Kiszewa i Kościerzyna. Lekarz-specjalista ds. rehabilitacji przeprowadzał badania
kontrolne, omawiał wyniki z fizjoterapeutą, pedagogiem, psychologiem, logopedą
i terapeutą zajęciowym, ustalał dalszy ciąg postępowania oraz udzielał wskazówek.
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Psycholog opracował dla każdego uczestnika indywidualny, roczny program terapeutyczno
– rozwojowy, na bieżąco omawiał z rodzicami pojawiające się 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 ich miejsca zamieszkania.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BYTOWIE
77-100 Bytów ul. Miła 26 – 35 miejsc.
W lokalu należącym do gminnego samorządu bytomskiego, w pomieszczeniach
po generalnym remoncie, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz bardzo dobrze wyposażonych w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, od ubiegłego
roku już dla 35 osób niepełnosprawnych (przedtem 25-ciu) prowadzono rehabilitację
psychoruchową i społeczną. Celem działań było usprawnianie zaburzonych funkcji
uczestników oraz przygotowanie ich do pełnego i samodzielnego uczestnictwa w życiu
społecznym. Zajęcia prowadzone przez terapeutów i fizjoterapeutę nakierowane 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 beneficjentów oraz uświadamianie im umiejętności i zdolności, jakie mimo
swojej niepełnosprawności posiadają ich dzieci lub podopieczni. Zajęcia terapeutyczne
i ruchowe realizowane były przy wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów
do terapii zajęciowej, w które placówka była bogato wyposażona. Wykorzystywano takie
formy terapeutyczne, jak: malarstwo, hafciarstwo, papieroplastyka, tkactwo, krawiectwo,
zajęcia kulinarne, gospodarstwa domowego, komputerowe oraz muzykoterapia. Duży
nacisk został położony na opanowanie przez uczestników zadania dotyczącego 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 prawidłowego
funkcjonowania w oparciu o aktywność własną i posiadane umiejętności. Uczestnicy ŚDS
mieli zapewniony jeden gorący posiłek dziennie (obiad) oraz w miarę potrzeb, kanapki,
kawę i herbatę. Na przełomie września - października 13 uczestników ŚDS wzięło udział
w turnusie ogólnousprawniającym w Jarosławcu, a w okresie od 6 do 20 września
w turnusie wypoczynkowym w Danii. Odbyły się też zaplanowane wycieczki poznawcze
poszerzające wiedzę uczestników o bliższym i dalszym środowisku. W maju
zorganizowano ze środków własnych fundacji, czterodniową wycieczkę w Tatry, z pobytem
w Zakopanem i Aguaparku w Bukowinie Tatrzańskiej. Ze środków pozyskanych w 2010
roku z PFRON zakupiono piec do wypalania ceramiki; przy wsparciu Gminy Bytów i dzięki
dotacji od wojewody pomorskiego pracownia została doposażona w niezbędny sprzęt
pozwalający na pracę z gliną. W lokalnych mediach prowadzono akcje uświadamiające
potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych.
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. Prowadzone
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też były szkolenia dla ich rodziców. W ramach ośrodka dzieci objęte zostały pomocą:
lekarską, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz fizjoterapią. Wszystkie
zostały przebadane pod kątem potrzeb rehabilitacyjnych przez lekarza - specjalistę
ds. 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 brali udział w imprezach integracyjnych. W styczniu 2010
zorganizowano dla dzieci, ich rodzin, opiekunów i terapeutów bal karnawałowy. Z okazji
Dnia Dziecka wszystkie dzieci uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej,
ich rodzice oraz opiekunowie i kadra odbyli wycieczkę do Ustki i oglądnęli spektakl
w Teatrze Lalek w Słupsku. W realizację projektu zaangażowani byli ponadto
wolontariusze, rodziny, opiekunowie.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIASTKU
77-200 Miastko ul. M. Konopnickiej 12 – 25 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 terapeutyczne. Od 2010 roku
przeznaczony dla 25 dorosłych (20–tu, w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy)
osób niepełnosprawnych w różnym stopniu i zakresie. Założenia realizowane były poprzez
zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne i ruchowe. W skład form terapii, którymi objęci byli
uczestnicy Domu wchodziły: 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 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 wyjazdy, 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 20 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta
i gminy Miastko oraz terapię psychologiczną i szkolenia dla ich rodziców. Regularne
zajęcia z rehabilitacji wpłynęły na poprawę sprawności ruchowej dzieci, natomiast udział
w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zajęciowej pozwolił na rozwój
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sfery psychoruchowej. Poprzez ww zajęcia wyraźnie wzrósł poziom funkcjonowania oraz
nastąpiła poprawa w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym dzieci
uczęszczających do Ośrodka. Rozwinięto i podtrzymano u dzieci umiejętności niezbędne
do samodzielnego funkcjonowania, nastąpiło uruchomienie blokowanych dotąd możliwości
i zdolności przez co mogło polepszyć się funkcjonowanie rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne.
Centrum Integracji i Edukacji w Gdańsku Brzeźnie
ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
Ważne dla rozwoju Fundacji zadania realizowano w placówce znajdującej się GdańskuBrzeźnie, przy ul. Północnej 5. W wyremontowanych pomieszczeniach organizowane były
pokazy techniki czerpania papieru. W każdy czwartek odbywały się w godzinach
popołudniowych próby zespołu muzycznego „A może…”
Organizowano spotkania i imprezy integracyjne. W okresie letnim działał kort tenisowy,
który służył wszystkim miłośnikom tego sportu.
W wyremontowanych na piętrze pokojach mieszkali wolontariusze.
W obiekcie tym realizowano Projekt Wolontariatu Europejskiego.
Wybrane wydarzenia z kalendarium Centrum Integracji i Edukacji
06.01.2010 – macedońska prezentacja kulturowa dla osób niepełnosprawnych,
20.01.2010 – niemiecka prezentacja kulturowa dla osób niepełnosprawnych,
29.02.2010 – impreza pożegnalna dla studentki z Niemiec realizującej program
ERASMUS,
11.05-14.05.2010 – szkolenie wstępne dla wolontariuszy EVS (Kasztany 2),
26.06.2010 – Obywatelski piknik pod kasztanami – impreza integracyjna dla trójmiejskich
NGO zorganizowana przez fundację RCI i FSI,
31.07-01.08.2010 – Kultura ulicy. Ulica kultury – impreza o charakterze kulturalnym
dedykowana ulicy Północnej zrealizowana w partnerstwie z organizacją
Gdański Archipelag Kultury „Projektornia”,
16-20.08.2010 – warsztaty plastyczno-kulturowe dla dzieci ze społeczności lokalnej
realizowane przez wolontariuszki EVS,
20.10.2010 – spotkanie wszystkich uczestników wyjazdu wypoczynkowego do Danii,
18.11.2010 – egipska prezentacja kulturowa dla osób niepełnosprawnych,
27.11.2010 – zabawa andrzejkowa dla uczestników WTZ,
02.12.2010 – włoska prezentacja kulturowa dla osób niepełnosprawnych,
16.12.2010 – ormiańska prezentacja kulturowa dla uczestników WTZ,
23.12.2010 – wigilia uczestników, pracowników i wolontariuszy FSI.
Projekty Wolontariatu Europejskiego (EVS)
Po zakończeniu kontynuowanego od 2009 r. projektu nr PL-21-84-2009-R2, w ramach
którego goszczono czworo wolontariuszy EVS: z Egiptu, Macedonii, Niemiec, Turcji,
10 maja 2010 r. rozpoczęto działanie w ramach kolejnego projektu Wolontariatu
Europejskiego pt.: „Najlepsze kasztany są na ulicy Północnej” – kontynuacja, nr Projektu :
PL-21-223/2009.
Projekt miał swoje biuro w Centrum Integracji i Edukacji w Gdańsku-Brzeźnie . W działaniu
uczestniczyło czworo wolontariuszy – dwoje z krajów UE (Austria, Włochy) oraz dwoje
z krajów partnerskich (Armenia, Egipt). Wolontariusze realizowali projekt w Warsztacie
Terapii Zajęciowej (Niedźwiednik+Morena) oraz w Centrum Integracji i Edukacji.
W CIiE prowadzony był również kurs języka polskiego dla wolontariuszy EVS.
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W 2010 r. organizacja bazowała w dalszym ciągu na akredytacji dla Organizacji
Goszczącej i Wysyłającej Wolontariatu Europejskiego o numerze 2009-PL-34 przyznanej
przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” .
Projekt wolontariatu osób skazanych z Zakładu Karnego Gdańsk
W 2010 r. kontynuowaliśmy umowę z Zakładem Karnym Gdańsk Przeróbka.
W Centrum Integracji i Edukacji w roku sprawozdawczym pracowało łącznie sześciu
wolontariuszy – skazanych z ZK Gdańsk Przeróbka. W okresie styczeń-maj 2010 r.
wolontariusze przepracowali 960 godzin (wartość prac 9 600,00 zł netto) oraz 324 godziny
w okresie listopad-grudzień 2010 (wartość prac 3 240,00 zł netto). Łącznie 1284 godziny.
Całkowita wartość pracy brutto wyniosła 12 840,00 zł. Wolontariusze wyremontowali
w tym okresie kolejne pomieszczenia przeznaczone na działalność statutową Fundacji
oraz zadania związane z realizacją projektów EVS.
Oddział Fundacji „Sprawni Inaczej” we Wrocławiu
ul. Damrota 43/1, 50-306 Wrocław
Ze względu na brak własnego lokalu do prowadzenie merytorycznych zajęć, Oddział
we Wrocławiu korzystał z współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
i Młodzieży MPDz Ostoja. Zorganizowała się nieformalna grupa śpiewacza wzbogacająca
śpiewem spotkania okolicznościowe i świąteczne oraz wycieczki plenerowe. W celu
wzbogacenia tej formy działalności trwały przygotowania do cyklu objazdowych koncertów
z prezentacją prac plastycznych, które powstały podczas ostatnich lat w Oddziale.
Przez cały rok porządkowano prace plastyczne, które zgromadziły się w wyniku wieloletniej
pracy, tworząc elektroniczny zbiór twórczości podopiecznych oddziału. Systematyzowano
zasoby fotograficzne podporządkowane zamysłowi wydania katalogu z działalności
Oddziału.
Inne działania statutowe prowadzone przez Fundację w 2010 r. w porządku
chronologicznym:
W styczniu 2010r. już po raz czwarty uczestnicy wszystkich fundacyjnych placówek
z Gdańska, Kościerzyny, Lubieszyna, Bytowa, Miastka spotkali się na wielkim
karnawałowym balu. Tradycyjnie bawiono się w ośrodku wypoczynkowym w Garczynie.
W lutym przeprowadzono zbiórkę publiczną w Centrum Handlowym Madison w Gdańsku
połączoną z promocją działalności Fundacji oraz kampanią 1%-ta.
W marcu rozpoczęto akcję przygotowywania torebek z nasionami w ramach projektu
Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku Posiej nas – Zielone miasto
Gdańsk. Przygotowane w ekologicznych torebkach nasiona kwiatów rozdawano petentom
Urzędu Miasta.
Natomiast uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościerzynie prezentowali swoje
prace na Uniwersytecie Gdańskim i w Galerii Kościerskiej.
28 marca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bytowie odbył się z kolei już VIII
Kiermasz Wielkanocny, który licznie zgromadził uczestników i kadrę warsztatów terapii
zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z województwa pomorskiego
oraz mieszkańców Bytowa.
W kwietniu we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz
Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnicy WTZ wraz
z opiekunami wzięli udział w akcji czynnej ochrony płazów na terenie Gdańska. Podczas
tej akcji uratowanych zostało 5000 ropuch. Zadanie realizowano w trzech punktach,
7

tam gdzie przechodzące przez jezdnie płazy najbardziej były narażone na zmiażdżenie
przez samochody.
22 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bytowie nastąpiło uroczyste
otwarcie mieszkań treningowych. Również w kwietniu zaprezentowano osiągnięcia
Fundacji na X Ogólnopolskiej
Konferencji dotyczącej
Nauczania i Wychowania
Integracyjnego, która odbyła się w SP 44 w Gdańsku.
W maju, w ramach Wolontariatu Europejskiego przyjechali do Fundacji, jako organizacji
goszczącej, nowi wolontariusze, tym razem z Armenii, Egiptu i Włoch.
4 maja po ekspozycjach w Tczewie i Helu, odbył się finisaż wystawy prac ceramicznych
i plastycznych w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku pn.:Miasto jak z bajki.
Podczas
Zielonego weekendu – proekologicznej imprezie organizowanej przez
UM Gdańska, uczestnicy WTZ zaprezentowali technikę czerpania papieru oraz efekty
pracy pracowni ceramicznej.
13
maja
wszyscy
podopieczni
Oddziału
w
Kościerzynie
wzięli
udział
w IX Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy
i Domów Pomocy Społecznej Województwa Pomorskiego zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie. Również w maju
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku mieli okazję wziąć
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych.
1 czerwca uczestnicy „eśdeesów” wzięli udział w III Turnieju Piłkarskim Środowiskowych
Domów Samopomocy „Strzelam gole” , który odbył się w Chojnicach. W czerwcu
odebrano nagrody konkursu plastycznego Solidarność narodów zorganizowanego przez
Wspólnotę Gdańską. II nagrodę, w kategorii niepełnosprawnych, zdobyła Mariola Smyczka
a III Artur Limberger – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Uczestnicy WTZ startowali też w Olimpiadzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie
oraz w VII Pomorskim Marszobiegu Osób Niepełnosprawnych w Gdyni Kolibkach.
11 lipca odbył się organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek
Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie, VIII Festyn w Lubieszynie, impreza, która
już na stałe weszła do kościerskiego kalendarza letnich imprez i cieszy się dużą
popularnością wśród okolicznych mieszkańców.
We wrześniu uczestniczono w prezentacji warsztatów twórczych prowadzonych dla osób
niepełnosprawnych NEPTUN W OKULARACH oraz zaprezentowano doświadczenia
podczas konferencji na Uniwersytecie Gdańskim pn.: Integracja w edukacji-kolejny krok.
W dniach od 6-ego do 20-ego września odbył się obóz wypoczynkowy w miejscowości
Tunderup w Danii. W obozie wzięło udział 36 osób niepełnosprawnych oraz ich
opiekunowie. Pobyt w Danii był możliwy dzięki pomocy finansowej organizacji duńskiej Det
Classenske Fideicommis.
W październiku w oddziale Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku odbył się
wernisaż prac ceramicznych i malarskich uczestników WTZ pt.:Podróż na wyspy
szczęśliwe podczas którego zaprezentowała swoje nowe dokonania grupa muzyczna
„A może…” pod kierunkiem Tomasza Szwelnika.
28 października w Konkursie Kulinarnym w Skórczu prezentowali swoje umiejętności
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie oraz Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kościerzynie. Piąte miejsce uzyskali: Irena Klonecka, Mirosława Blankowska
oraz opiekun Barbara Dunajska.
W listopadziei wolontariusze przebywający w ramach Wolontariatu Europejskiego
zapoznawali z kulturą i zwyczajami oraz kuchnią regionalną swoich krajów. Jak co roku
w Bytowie, zaprezentowano się na Pomysłowym Dobromirze.
W grudniu, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie tradycyjnie, jak co
roku, odbyła się Wigilia nie tylko dla uczestników Domu ale także dla wszystkich przyjaciół
i sympatyków. Jak zwykle licznie przybyli, z prezentami, przedstawiciele różnych instytucji
i urzędów na co dzień współpracujących z kościerskim Oddziałem Fundacji.
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Kontynuowana była rozpoczęta w latach ubiegłych współpraca z biblioteką osiedlową,
mająca na celu propagowanie czytelnictwa oraz rozpowszechniania „książki mówionej”
wśród uczestników warsztatu.
Uczestnicy warsztatu podczas praktyk studenckich i hospitacji odbywających się
w Warsztacie mogli zapoznać się ze studentami kierunków pedagogiki i psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
1) Umowa z miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie z dnia 14.12.2009
pt.:
„Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
dostosowane
do
szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia-autyzmu”
2) Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego zezwalająca na prowadzenie zbiórki
publicznej na terenie Województwa Pomorskiego w okresie od 01.02.2010
do 01.02.2011
3) Umowa z Gminą Miastko z dnia 31.05.2007, Aneks nr 1/2010 z 04.01.2010, Aneks
nr 2/2010 z 26.02.2010 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Miastku
4) Umowa z Gminą Bytów z dnia 31.12.2007, Aneks z 04.01.2010, Aneks z 17.08.2010
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie
5) Umowa z Gminą Nowa Karczma nr 1/2008 Z 02.01.2008, Aneks nr 2 z 04.01.2010,
Aneks nr 3 z 31.05.2010 pt.: Zapewnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacji dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lubieszynie
6) Umowa nr 2/2008 z 02.01.2008, Aneks nr 2 z 04.01.2010 z Gminą Nowa Karczma
pt. : Zapewnienie opieki specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Nowa Karczma
7) Umowa z dnia 04.01.2010, Aneks nr 1 z 01.06.2010 z Gminą Kościerzyna
pn.: Zapobieganie alienacji społecznej osób niepełnosprawnych
8) Umowa nr 1/2008 z 04.01.2008, Aneks nr 4/2010 z 05.01.2010, Aneks nr 5/2010
z 23.09.2010 z Gmina Liniewo na
świadczenie usług specjalistycznych
i rehabiltacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubieszynie dla 20 osób
z zaburzeniami psychicznymi
9) Umowa nr 2/2008 z 04.01.2008, Aneks nr 4/2010 z 05.01.2010 z Gminą Liniewo
pn.: „Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
10) Umowa nr E/KiS/1/2010 z 01.02.2010 z Powiatem Bytów pn.” Piknik »Integracja
na TAK«"
11) Umowa nr 1/OS/2010 Z 01.02.2010 z Gminą Bytów pn.: „Rehabilitacja
psychoruchowa dzieci niepełnosprawnych”
12) Umowa nr 4/K/2010 z 01.02.2010 z Gminą Bytów pn. "VIII Kiermasz Wielkanocny"
13) Umowa nr 2/OS/2010 z 01.02.2010 Gminą Bytów pn.: "Skrzydła dla.. Dojazd szansą
na aktywizację"
14) Umowa nr 33/22WRLiP 2010 z 12.02.2010 z Gminą Miastko pn.:”Organizacja
dzieciom niepełnosprawnym z Gminy Miastko specjalistycznych zajęć wspierających
rozwój psychoruchowy”
15) Umowa z 02.01.2008, Aneks nr 1/2010 z 17.02.2010 z Gminą Stara Kiszewa
pn.: „Zapewnienie średniomiesięcznie 6 rodzinom specjalistycznej pomocy
w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
16) Umowa nr: PS.WKA/V/63/2010 z dnia 13.03.2010 z Gminą Miasta Gdańsk
na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gdańsku
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17) Umowa Finansowa
nr 21/223/2009 z dnia 31.03.2010, Aneks z 28.07.2010
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież
w działaniu” w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
18) Umowa z 21.05.2008, Aneks nr 3 z 19.03.2010, Aneks nr 4 z 14.10.2010
z Starostwem w Kościerzynie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kościerzynie
19) Umowa nr 13/OP/2010 z 24.03.2010 z Starostwem w Kościerzynie pn.: "Organizacja
dzieciom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościerskiego specjalistycznych zajęć
wspierających rozwój psychoruchowy"
20) Umowa nr ZZO/000012/11/D z 25.03.2009; Aneks nr 2 z 24.03.2010;
Aneks nr 3 z 09.09.2010 zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na „Prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji psychoruchowej
oraz usług specjalistycznych”
21) Umowa nr 1/WTZ/06 z 17.07.2006, Aneks nr 7 z 08.04.2010, Aneks nr 8 z 15.10.2010
z Gminą Miasta Gdańsk na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gdańsku
22) Umowa Zlecenia nr 41/UM/ROPS/2010 z 10.05.2010 z Województwem Pomorskim
na wykonanie certyfikatów na papierze czerpanym według projektu.
23) Umowa z dnia 31.05.2010 z Gminą Miastko na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Miastku
24) Umowa nr 23/U z 01.06.2010 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim pn.: ”Organizacja
wieloprofilowych zajęć wspierających rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych
z terenów wiejskich powiatu kościerskiego"
25) Umowa nr 24/U z 01.06.2010 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim
pn.:
„Zorganizowanie
zajęć
wspierających
rozwój
psychoruchowy
dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Miastko"
26) Umowa nr 10/I/2010 z 11.06.2010 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie pn.: ”Spotkanie Integracyjne "Festyn w Lubieszynie"
27) Umowa nr PS.WKA/V/143/2010 z 09.08.2010 z Miastem Gdańsk pn.:”Prowadzenie
Warsztatów Ceramicznych”
28) Umowa nr 23/I/2010 z 02.12.2010 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie pn.: „Spotkanie integracyjno-opłatkowe połączone z dniem otwartym
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie”.
29) Umowa Finansowa nr 21/84/2009 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową
Agencją Programu „Młodzież w działaniu” 31.08.2009, w ramach Akcji 2 Wolontariat
Europejski – kontynuacja.
30) Aneks nr 1 z 31.12.2009 do Umowy z dnia 01.07.2009 z Zakładem Karnym
w Gdańsku-Przeróbce, w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych.
3.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS

Fundacja w roku sprawozdawczym 2010 nie prowadziła działalności gospodarczej.
4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji

W 2010 roku Fundacja „Sprawni Inaczej” podjęła następujące uchwały:
Lp
.
1

Data
podjęcia
uchwały
16.03.2010

Zakres merytoryczny uchwały
Uchwała
zatwierdzająca
instrukcję w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
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2

21.07.2010

3

30.09.2010

4

14.10.2010

5

07.12.2010

terroryzmu
Uchwała zmieniająca terytorialny zasięg działania
Oddziału w Kościerzynie
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu odnawialnego
Uchwała o przystąpieniu do tworzenia Spółdzielni
Socjalnej w Gdańsku
Uchwała o utworzeniu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wielu

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody gółem:
2.766.574,30
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy
2.288.410,96
- z darowizn:
163.563,92
-z odpłatnej działalności pożytku publicznego
64.299,30
-przychód z lat ubiegłych
94.069,67
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- Program Wolontariat Europejski
- zbiórki publiczne
- nawiązki
- refundacja Powiatowy Urząd Pracy
-odsetki bankowe
- przychody 1%
- wyroby WTZ Kościerzyna
- odszkodowanie PZU autocasco
- wpłaty uczestników
- pozostałe przychody
6) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty gółem: W tym: na realizację celów statutowych: -na administrację /usługi, opłaty./: -koszty finansowe(odsetki,opł.adm.od pożyczki)
- koszty pozostałe
/wskazać jakie/:zwrot dotacji do MOPS Gdańsk
zwrot dotacji do PFRON Gdańsk

88.544,38
24.695,31
5.000,00
1.301,44.
1.249,24
19.730,07
6.244,50
7.705,40
1.643,42
116,69

2.616.692,25
2.610.430,83
562,60
3.447,64
2.251,18
1.898,52
352,66

7 dane o:
a) o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: - 44
W tym na stanowiskach:
- terapeuta zajęciowy - 18
- fizjoterapeuta - 4
- pedagog – terapeuta - 4
- pedagog – logopeda - 2
- psycholog - 1
- instruktor zajęć plastycznych - 1
- kierownik - 5
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- z/ca kierownika - 1
- księgowy - 1_____________________________________________________________
- koordynator ds. finansowych - 1
-pracownik administracyjny -1_______________________________________________
- koordynator ds. biurowych - 1
- koordynator projektów unijnych - 1
- pomoc terapeuty - 1
- kierowca - 2_____________________________________________________________
b) o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń –
zł 1 339 002,34
W tym:
zł 967 694,97
- wynagrodzenia zasadnicze z umów o pracę
- premie – ___________________
zł_ 118 200,00
- nadgodziny –
zł
3 692,96
- wynagrodzenia za czas choroby_____________________ ___________zł _ _ 9 014,70
- ZUS –
zł. 197 204,92
- inne świadczenia /wskazać jakie/:- ZFSS zł
42 265,00
- ekwiwalent za urlop zł
929,79
c) o wysokości wypłaconych 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 zł
204 744,00

e) o udzielonych pożyczkach:
podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: brak
Pożyczkobiorca: nie dotyczy
Warunki przyznania pożyczki: nie dotyczy
Pożyczkobiorca: nie dotyczy
Warunki przyznania pożyczki: nie dotyczy

f) o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

nie udzielono
kwota:

kwota:

nie ulokowano
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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: nieruchomościachnie nabyto
Kwota wydatkowana: - 0,00
Przeznaczenie nieruchomości: nie dotyczy
i) o nabytych innych środkach trwałych:_
Kwota wydatkowana: - 23.634,89
Wyszczególnienie:
piec kręgowy, zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
maszyna do szycia, multitronic.
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 2010 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 2010 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 kontroli w dniach od 02.02
do 01.03, przeprowadzonej przez przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdańsku, którzy badali działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gdańsku.
w 2009 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 5 i 6 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
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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 Funduszu
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa
i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sporządzono, 26 marca 2011 roku
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