Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Sprawni Inaczej” w roku 2011.

1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków Zarządu i celów statutowych organizacji
a) dane o Fundacji:
Nazwa:
Siedziba, adres:
Data wpisu w KRS:
Nr KRS:
REGON:
Data uzyskania statusu OPP:

Fundacja “Sprawni Inaczej”
80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 21
17.01.2002
0000077718
002841063
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 3A/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.
1. 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 2011 roku kontynuowano prowadzenie dwóch
warsztatów terapii zajęciowej, czterech środowiskowych domów samopomocy oraz trzech
ośrodków rehabilitacji psychoruchowej. Z rehabilitacji w tych placówkach skorzystało 241 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 10-ciu rodzin wychowujących dzieci
autystyczne. 35 osób niepełnosprawnych skorzystało z dwutygodniowego turnusu
wypoczynkowego w Danii.
Wszystkie placówki prowadzone przez Fundację „Sprawni Inaczej” realizowały dodatkowe
zadania, których celem było przełamywanie barier społecznych wobec niepełnosprawności,
poprzez integrację z lokalną społecznością.

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 - 16 miejsc
W 2011 roku Warsztat Terapii Zajęciowej prowadził zajęcia w następujących pracowniach
terapeutycznych: ceramiczno-plastycznej, papieru czerpanego, gospodarstwa domowego,
technik różnych.
Zajęcia w pracowni ceramiczno-plastycznej odbywały się w placówce przy ul. Niedźwiednik
21. Uczestnicy poznawali techniki wykorzystywane w rzemiośle ceramicznym oraz techniki
zdobienia gotowych przedmiotów ceramicznych. Prace wykonane w warsztacie prezentowane
były podczas VIII edycji wystawy malarstwa i ceramiki organizowanej w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku od października do grudnia.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wykonywali też przedmioty ceramiczne dla
zaprzyjaźnionych organizacji, między innymi były to anioły wręczane gościom i członkom
orkiestry podczas obchodów Światowego Dnia Chorego 11 lutego w Gmachu Filharmonii
Gdańskiej.
Przedmioty wykonywane w pracowni niejednokrotnie przekazywano jako upominki i nagrody,
a także sprzedawano na okolicznościowych kiermaszach. Pracownię często odwiedzały różne
grupy zainteresowane rzemiosłem ceramicznym.
Pracownie: gospodarstwa domowego, papieru czerpanego oraz technik różnych działały
w placówce przy ul. Nałkowskiej 6C
W pracowni gospodarstwa domowego odbywały się zajęcia związane z nauką umiejętności
czynnego funkcjonowania w życiu codziennym. Uczestnicy samodzielnie dokonywali zakupów,
doskonalili umiejętności przygotowania prostych posiłków, uczyli się zasad zdrowego
odżywiania, poznawali dania regionalne naszych wolontariuszy europejskich z Rumunii, Węgier,
Hiszpanii, Włoch i Austrii. Doskonalili też obsługę miksera, malaksera, pralki automatycznej,
prania ręcznego, prasowania. Grupa dbała o ogródek przydomowy i czystość
w
pomieszczeniach
warsztatu.
Wykonywano
również
dekoracyjne
przedmioty
z masy solnej i gipsu.
W pracowni technik różnych uczestnicy Warsztatu zajmowali się wykonywaniem prac
z gipsu, masy solnej, papieru, sznurka, rafii; ozdabianiem powstałych wyrobów czerpiąc
z różnych technik plastycznych tj; decupage, techniki malarskiej, filcowania. Uczestnicy uczyli
się wykorzystywać także materiały naturalne (szyszki, mech, owoce suszone, siano, słomę)
oraz materiały i surowce wtórne tj.: makulaturę, drewniane pudełka i butelki szklane
z których wytwarzano przedmioty ozdobne.
W
pracowni
papieru
czerpanego
uczestnicy
zajmowali
się
przerabianiem
i segregowaniem makulatury, wykonywaniem papieru czerpanego, zbieraniem i suszeniem
kwiatów i ziół (używanych jako elementy ozdobne w papierze). Z papieru czerpanego
uczestnicy wykonywali dyplomy, koperty, kartki i druki okolicznościowe, papeterie oraz inne
elementy dekoracyjne. Poznawano też różne techniki plastyczne wykorzystując do tego
wyprodukowany przez siebie papier.
W oparciu o w/w 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 wykonywanych czynności, dostrzegania
i samodzielnego naprawiania błędów w swojej pracy oraz zrozumienia sensu i wartości pracy.
Zajęcia odbywały się w małych grupach. Wykorzystywano elementy pracy „taśmowej”
lub nakładczej jak również w zespołach.
W roku 2011 prowadzono trening ekonomiczny, w którym brali udział wszyscy uczestnicy
warsztatu. Trening ekonomiczny był dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników, zgodnie
z zapisami w programach indywidualnych i realizowany według ustaleń rady programowej
opracowanych dla każdego uczestnika odrębnie.
W czasie roku sprawozdawczego prowadzona była ergoterapia w postaci wolontariatu oraz
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praktyk zawodowych. W praktykach zawodowych uczestniczyło 12 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, 7 osób
korzystało z usług Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 5 osób odbywało
praktykę w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, 3 osoby podjęły pracę.
W 2011 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, poznawać uroki Ziemi Kaszubskiej.
Zajęcia te realizowane były poprzez: wizyty w muzeach i na wystawach, prezentacje naszych
zagranicznych wolontariuszy, zwiedzanie Gdańska i okolic Trójmiasta, 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
w hali sportowej, aerobiku, jazdy na rowerkach treningowych, gry w tenisa stołowego,
z hipoterapii oraz dogoterapii. Raz w tygodniu odbywały sie zajęcia muzyczne. 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.
W ramach działań integrujących uczestnicy Warsztatu mieli wiele kontaktów ze społecznością
lokalną podczas Dni Otwartych, Gdańskich Dni Sąsiada oraz festynów.
W roku sprawozdawczym w lokalu przy ul. Nałkowskiej 6C przeprowadzony został generalny
remont mający na celu likwidację barier architektonicznych. Remont przeprowadzany był
od maja do września. Dzięki modernizacji placówka zyskała większą powierzchnię,
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety, podniosła się też estetyka dzięki
nowej kolorystyce ścian oraz nowo położonej wykładzinie.
Wszystkie koszty związane z remontem pokryte zostały ze środków pozyskanych przez
Fundację
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna ul. Słoneczna 1 – 25 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 funkcjonowania w życiu codziennym bez pomocy
innych osób.. Uczestnicy samodzielnie dokonywali zakupów 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 były wykorzystywane 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. W roku sprawozdawczym zwiększyła
się liczba uczestników z 20 do 25.
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W roku sprawozdawczym 3 osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy, 1 osoba
odbyła staże w zakładach pracy chronionej, a 6 osób praktyki zawodowe na otwartym rynku
pracy.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w LUBIESZYNIE
Lubieszyn 74, 83-420 Liniewo – 25 miejsc.
Środowiskowy Dom Samopomocy 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 Środowiskowym Domu Samopomocy, w porównaniu z rokiem
2010, zwiększyła się do 25. 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 lokalnym środowisku. Ponadto, w ramach
muzykoterapii utworzony został 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 terapeutyczno-rozwojowego.
Odbywała się w nim systematyczna rehabilitacja psychoruchowa i społeczna dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu gmin: Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa i Kościerzyna. Lekarzspecjalista ds. rehabilitacji przeprowadzał badania kontrolne, omawiał wyniki z fizjoterapeutą,
pedagogiem, psychologiem, logopedą i terapeutą zajęciowym, ustalał dalszy ciąg postępowania
oraz udzielał wskazówek. 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 – 39 miejsc.
Środowiskowy Dom Samopomocy działa 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 39 osób niepełnosprawnych (przedtem 35-ciu) 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 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.
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Do ważnych zadań należało również utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzinami i
opiekunami beneficjentów oraz uświadamianie im jakie umiejętności i zdolności, 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. Stosowane były 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.
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 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 zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych i materiałów
do terapii zajęciowej. Ponadto dzieci, ich rodzice i opiekunowie brali udział w imprezach
integracyjnych. W realizację projektu zaangażowani byli też wolontariusze, rodziny
i opiekunowie.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w MIASTKU
77-200 Miastko ul. M. Konopnickiej 12 – 27 miejsc.
Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w lokalu dzierżawionym od Miejsko-Gminnego
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 2011 roku przeznaczony dla 27 dorosłych
(25–u, 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
funkcjonowania w oparciu o aktywność własną i posiadane zdolności, a także podkreślali rolę
odpowiedzialności w życiu na co dzień. Osoby uczęszczające na zajęcia do Środowiskowego
Domu Samopomocy 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, organizowane były pikniki
integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Miastko.
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Na bieżąco nagłaśnialiśmy 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. Prowadzona w nim była
systematyczna rehabilitacja psychoruchowa 20 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta
i gminy Miastko oraz terapia psychologiczna 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 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 samodzielnej
działalności, nastąpiło uruchomienie blokowanych dotąd możliwości i zdolności przez
co mogło polepszyć się funkcjonowanie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w WIELU
ul. Derdowskiego1, 83-441 Wiele -18 uczestników
Celem działań Środowiskowego Domu Samopomocy było usprawnianie zaburzonych funkcji
uczestników oraz przygotowanie ich do pełnego i samodzielnego udziału 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.
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). 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.
Centrum Integracji i Edukacji w Gdańsku Brzeźnie
ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
W budynku przekazanym przez miasto Gdańsk w maju 2011r. na kolejnych na 15 lat Fundacji
„Sprawni Inaczej”, realizowane były dwa projekty wolontariatu europejskiego. W lutym zakończył
się 9-miesięczny projekt „Najlepsze kasztany są na ulicy Północnej-kontynuacja”, w którym
uczestniczyli wolontariusze z Armenii, Austrii, Egiptu i Włoch. Wolontariusze wspomagali na co
dzień pracę w Warsztacie Terapii Zajęciowej, krzewili wiedzę na temat europejskiego
wolontariatu poprzez liczne prezentacje w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
placówkach Fundacji. Realizowali własne projekty i pomysły, między innymi prowadzili
w okresie wakacji zajęcia dla dzieci z Brzeźna i innych dzielnic Gdańska. Jedna
z wolontariuszek została wyróżniona w Konkursie „Aktywni w mieście Gdańsk” w kategorii
wolontariusz roku.
Od kwietnia do grudnia realizowany był kolejny projekt wolontariatu europejskiego „Najlepsze
kasztany są na ulicy Północnej” – cz. 3. Tworzenie nowego Centrum Integracji i Edukacji dla
osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności w Gdańsku”. W działaniu uczestniczyło
sześcioro wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej (Austria, Hiszpania, Rumunia, Węgry,
Włochy).
Wolontariusze
realizowali
zadania
w
Warsztacie
Terapii
Zajęciowej
(Niedźwiednik+Morena), w Centrum Integracji i Edukacji Fundacji „Sprawni Inaczej”
oraz w trwających miesiąc warsztatach plastycznych i teatralnych dla osób skazanych,
odbywających się na terenie Zakładu Karnego Gdańsk Przeróbka. Dzięki aktywności
wolontariuszy wzbogacone zostały formy pracy z osobami niepełnosprawnymi o teatr cieni
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i zajęcia taneczne, grupowe zajęcia plastyczne a także o nowe pomysły zajęć w pracowni
ceramiczno-plastycznej.
Wolontariusze wykonywali wiele prac remontowych i porządkowych na terenie Centrum oraz
w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Nałkowskiej.
Podobnie jak poprzednia grupa, również ta grupa wolontariuszy aktywnie włączyła się
w działania społeczności lokalnej, np. 200 lat kąpieliska w Brzeźnie, Zrozumieć Sierpień
i wiele innych.
Projekt wolontariatu osób skazanych z Zakładu Karnego Gdańsk Przeróbka na rzecz
Centrum Integracji i Edukacji oraz WTZ Fundacji „Sprawni Inaczej”.
W 2011 r. kontynuowaliśmy partnerstwo z Zakładem Karnym Gdańsk Przeróbka.
W Centrum Integracji i Edukacji w tym roku pracowało łącznie dziewięciu wolontariuszy
z Zakładu Karnego Gdańsk Przeróbka. W okresie letnim wolontariusze pracowali również na
terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Sprawni Inaczej” przy ul. Nałkowskiej 6C.
Wolontariusze przepracowali w zespołach dwuosobowych 242 dni (2662 h). Łączną wartość
prac szacujemy na 26 620,00 zł. Wolontariusze wyremontowali w tym okresie kolejne
pomieszczenia w Centrum przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w tym liczne
zadania związane z realizacją projektów Wolontariatu Europejskiego (biuro, pokoje
wolontariuszy, pomieszczenie mieszkalne na poddaszu, wspierali liczne prace porządkowe
wewnątrz budynku i na przynależącej
do budynku działce). W Centrum Integracji i
Edukacji odbywały się wszystkie szkolenia wstępne oraz szkolenia BHP jak również lekcje
języka polskiego dla wolontariuszy.
Oddział Fundacji „Sprawni Inaczej” we Wrocławiu
ul. Damrota 43/1, 50-306 Wrocław
W roku sprawozdawczym oddział wrocławski realizował projekt „Wsparcie logopedyczne –
komunikacja alternatywna” we współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Ostoja.
Celem projektu było stworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym
równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym przez prowadzenie indywidualnych zajęć
w celu rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością.
Zajęciami logopedycznymi były objęte osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną,
przejawiające problemy komunikacyjne, deficyty aparatu artykulacyjnego, słuchu, autyzm,
czy inne sprzężenia, wymagające zastosowania komunikacji alternatywnej, mającej ułatwić
im współpracę z opiekunem w zakresie poprawy funkcjonowania w życiu społecznym
i osobistym.
W wyniku prowadzonych działań, powstała diagnoza logopedyczna i indywidualny program
komunikacji, którą otrzymał każdy z uczestników programu wraz z zaleceniami
i materiałami do dalszych ćwiczeń, co przyczyniło się do podniesienia poziomu wiedzy
i kompetencji zarówno ze strony uczestników programu jak też ich rodziców i opiekunów.
W programie udział wzięło 20 beneficjentów będących osobami niepełnosprawnymi
zamieszkującymi we Wrocławiu, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (Uczestnikami
zajęć były osoby niepełnosprawne z deficytami w zakresie aparatu artykulacyjnego, słuchu,
autyzmem, epilepsją czy innymi sprzężeniami), w tym 12 mężczyzn i 8 kobiet w wieku od 24 do
42 lat
Odpłatna działalność pożytku publicznego
W ramach odpłatnej działalności Fundacji wykonywane były kartki okolicznościowe
dla Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska dwa razy w roku sprawozdawczym (z okazji Wielkiej
Nocy i Bożego Narodzenia).
W porozumieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdańska realizowaliśmy dwa zadania.
Pierwsze polegało na wykonaniu papierowych torebek na nasiona, które, w ramach akcji
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Komentarz [E1]: W jakim
miejscu ta informacja powinna się
znajdować?

Zielone Miasto Gdańsk rozdawane były mieszkańcom odwiedzającym Urząd. Drugie zadanie
dotyczyło czynnej ochrony płazów na terenie miasta Gdańska.
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wykonywaliśmy dyplomy
z papieru czerpanego.
Ponadto udostępniono odpłatnie w okresie letnim kort tenisowy przy ul. Północnej 5 w Brzeźnie.
2. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
1) Umowa nr 1/10/ŚDS z 31.12.2010 na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wielu.
2) Umowa nr 1/2011 z 03.01.2011 z Gminą Nowa Karczma pt.: Zapewnienie średnio
miesięcznie około 7 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej
rehabilitacji dzieci i młodzieży.
3) Umowa nr 2/2011 z 03.01.2011 z Gminą Nowa Karczma pt.: Dowóz do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lubieszynie 8 niepełnosprawnych (w tym również na wózkach) z
terenu Gminy Nowa Karczma przez 5 dni w tygodniu.
4) Umowa nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 z Gminą Liniewo na zapewnienie specjalistycznych
usług i rehabilitacji dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lubieszynie.
5) Umowa nr 2/2011 z 03.01.2011 z Gminą Liniewo na zapewnienie dowozu do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie 15 osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Liniewo przez 5 dni w tygodniu.
6) Umowa nr 3/2008 z 03.01.2011 z Gminą Liniewo na zapewnienie średniorocznie 5 rodzinom
specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.
7) Umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie z dnia 03.01.2011
pt.: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia-autyzmu”.
8) Umowa z Gminą Miastko z dnia 31.05.2010, Aneks nr 1/2011 z 03.01.2011, dot.
prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku.
9) Umowa z Gminą Bytów z dnia 31.12.2007, Aneks z 03.01.2011 i Aneks z 01.12.2011, dot.
prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie.
10) Umowa nr: PS.WKA/V/370/2010 z dnia 21.01.2010, Aneks nr 1 z 07.07.2011 z Gminą
Miasta Gdańsk na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gdańsku.
11) Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 20.01.2011 zezwalająca na
prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Województwa Pomorskiego w okresie
od 01.02.2011 do 01.02.2012.
12) Umowa nr 3/OS/2011 z 01.02.2010 Gminą Bytów pn.: "Skrzydła dla.. Dojazd szansą
na aktywizację".
13) Umowa nr 2/2011 z 01.02.2011 z Gmina Koscierzyna na dowóz do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lubieszynie 2 niepełnosprawnych (w tym również na wózkach)
z terenu gminy Kościerzyna przez 5 dni w tygodniu.
14) Umowa nr E/1/KiS/2011 z 28.02. 2011 pn.: „IX Wiosenny Kiermasz Osób
Niepełnosprawnych Wielkanocny Zając”.
15) Umowa nr 10/K/2011 z 01.03.2011 z Gminą Bytów pn. "IX Kiermasz Wielkanocny".
16) Umowa nr 6/2011 z 01.03.2011 z Gmina Stara Kiszewa pn. „Rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej”.
17) Umowa nr 2/OS/2011 Z 01.02.2011 z Gminą Bytów pn.: „Rehabilitacja psychoruchowa
dzieci niepełnosprawnych”.
18) Umowa nr E/9/KiS/1/2011 z 14.03.2011 z Powiatem Bytów pn.”Piknik »Integracja
na TAK«".
19) Umowa Finansowa nr 21/219/2010 z dnia 14.03.2011,z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” w ramach Akcji 2
Wolontariat Europejski.
20) Umowa nr ZZO/000012/11/D z 25.03.2009; Aneks nr 4 z 21.03.2011; Aneks nr 5
z 06.06.2011 i Aneks nr 6 z 22.11.2011 zawarta z Państwowym Funduszem
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji
psychoruchowej oraz usług specjalistycznych”.
21) Umowa nr 52/16WRLiP 2011 z 22.03.2011 z Gminą Miastko pn.:” Umożliwienie
dzieciom niepełnosprawnym z terenu miasta i gminy Miastko uczęszczania na zajęcia
wspomagające rozwój psychoruchowy.
22) Umowa z 21.05.2008, Aneks nr 5 z 28.03.2011, Aneks nr 6 z 01.08.2011 i Aneks nr 7
30.11.2011 z Starostwem w Kościerzynie na dofinansowanie działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Kościerzynie.
23) Umowa nr RWB-W/1464/WŚ/20/U-W. bież/2011 z dnia 28.03.2011 z Gminą Miasta
Gdańska-Urzędem Miejskim w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Upiększamy nasze
Miasto Gdańsk- nasiona kwiatów dla mieszkańców Gdańska 2011”.
24) Umowa nr RWB-W/1465/WŚ/20/U-W. bież/2011 z dnia 28.03.2011 z Gminą Miasta
Gdańska-Urzędem Miejskim w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Czynna ochrona
płazów z sezonie godowym 2011 na terenie miasta Gdańska”.
25) Umowa Zlecenia nr 23/UM/ROPS-FP/11 z 01.04.2011 z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego na wykonanie certyfikatów na papierze czerpanym
według projektu.
26) Umowa nr 2/OP/2011 z 05.04.2011 z Powiatem Kościerskim, pn. „ Zawody sportowe
dla osób niepełnosprawnych "Bulle z Kościerzyną".
27) Umowa nr 3/OP/2011z 05.04.2011 z Powiatem Kościerskim pn.: "Organizacja dzieciom
niepełnosprawnym z terenu powiatu kościerskiego specjalistycznych zajęć
wspierających rozwój psychoruchowy".
28) Umowa nr 35/OP/2011 z 11.04.2011 z Urzędem Miasta Kościerzyna pn.: „Zawody
w bulle osób niepełnosprawnych”.
29) Umowa nr 2/SKRiT/2011 z 19.04.2011 z PCPR w Kościerzynie na dofinansowanie
wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gdyni.
30) Umowa nr 20/U z 14.06.2011 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie
imprezy „A co po piętnastej?”.
31) Umowa nr 21/U z 14.06.2011 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim pn.: ”Organizacja
wieloprofilowych zajęć wspierających rozwój psychoruchowy dzieci
niepełnosprawnych".
32) Umowa nr 22/U Z 14.06.2011 z Pomorskim Urzędem wojewódzkim pn.: „Zapewnienie
specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych”.
32) Umowa nr 1/WTZ/06 z 17.07.2006, Aneks nr 9 z 08.04.2011 i Aneks nr 10 z 19.12.2011
z Miastem Gdańsk na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gdańsku.
33) Umowa nr D/WZD/1046/3/2011z 21.07.2011 z Gmina Wrocław na realizację
zadania pn.”Rehabiliracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana
ze środków PFRON -II edycja-WSPARCIE LOGOPEDYCZNE-KOMUNIKACJA
ALTERNATYWNA”.
34) Umowa nr: RWB-W/3964/WPS/384/U-W.BIEŻ/2011 z 29.07.2011 z Gminą Miastem
Gdańsk pn.: ”Warsztaty Ceramiczne”.
35) Umowa nr 20/SKRiT/2011 z 20.09.2011 z PCPR Kościerzyna na dofinansowanie
Imprezy Integracyjnej „Dzień Ziemniaka”.
36) Umowa nr 116/UM/ROPS/ZZ/PFRON/11 z 10.11.2011 z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego na dofinansowanie działań pn.: Rehabilitacja społeczna
przez sztukę”.
37) Aneks nr 1/2010 z 16.12.2010 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 2011 nie prowadziła działalności gospodarczej.

99

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji

W 2011 roku Fundacja „Sprawni Inaczej” podjęła następujące uchwały:
Lp.
1
2
3
4

Data podjęcia
Zakres merytoryczny uchwały
uchwały
W sprawie zatwierdzenia Polityki Rachunkowości Fundacji
17.01.2011
„Sprawni Inaczej”
W sprawie zaciągnięcia kredytu odnawialnego
06.10.2011
W sprawie zaprzestania działalności Środowiskowego Domu
09.12.2011
Samopomocy w Wielu, powiat kościerski, gmina Karsin
W sprawie zwiększenia kredytu odnawialnego
27.12.2011

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem:
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy
- z darowizn:
-z odpłatnej działalności pożytku publicznego
-przychód z lat ubiegłych
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- Program Wolontariat Europejski
- zbiórki publiczne
- przychód z 1%
- wyroby WTZ Kościerzyna
- wpłaty uczestników
- pozostałe przychody

3.259.378,32
2.700.768,71
142.843,77
65.470,00
149.882,05

117.987,51
27.886,47
44.015,50
6.305,00
3 451,31
768,00

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
zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego Kościerzyna

3.112.249,62
3.100.802,26
5.346,34
3.523,30
2.577,72
1.941,88
613,37
22,47

7 dane o:
a) o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: - 47
W tym na stanowiskach:
- terapeuta zajęciowy - 8
- fizjoterapeuta - 4
- pedagog –terapeuta – 5 osób
- pedagog – logopeda - 2
- psycholog – 1
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instruktor terapii zajęciowej - 8
- instruktor zajęć plastycznych - 1
- dyrektor 1
- kierownik - 6
- z/ca kierownika - 1
- księgowy - 1
- koordynator ds. finansowych - 1
- pracownik administracyjny -1
- koordynator ds. obsługi biura - 1
- menager projektów unijnych - 1
- pomoc terapeuty - 3
- kierowca - 2
b) o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na podstawie umów
o pracę
zł 1 544.135,53
W tym:
- wynagrodzenia zasadnicze z umów o pracę
zł 1 134.379,55
- premie – ___________________
zł_ 124 050,00
- nadgodziny –
zł
2 831,76
- wynagrodzenia za czas choroby_____________________ ___________zł _ _ 7 624,51
- ZUS –
zł. 224 946,59
- inne świadczenia /wskazać jakie/:- ZFSS zł
50.303,12
- ekwiwalent za urlop zł
0,00
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

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

220.012,06

nie udzielono
kwota:

kwota:
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Warunki przyznania pożyczki: nie dotyczy
f) o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: nie dotyczy
Bank: nie dotyczy
Kwota: nie dotyczy
Bank: nie dotyczy

nie ulokowano

g) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
- Obligacji: nie posiada
- Udziałów: nie posiada
Nazwa spółki:
- Akcji:
nie posiada
Nazwa
spółki:_________________________________
h o nabytych nieruchomościach: nieruchomościachKwota wydatkowana: - 0,00
Przeznaczenie nieruchomości: nie dotyczy

nie nabyto

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 2011 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 2011 roku fundacja w II Urzędzie Skarbowym w Gdańsku złożyła deklaracje PIT-4R
i CIT-8 a wynikające z nich zobowiązania opłacane były terminowo.
10) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
- W roku sprawozdawczym fundacja została poddana następującym kontrolom:
1. 14.03 do 24.03. 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,
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 7 i 8
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
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2.

3.

4.

5.

8) prawidłowość wykorzystania środków Funduszu
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń
prawa i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
09.06.2011 r. PFRON Oddział Pomorski - Kontrola realizacji postanowień umowy nr
7PA/000023/11/D z 12.03.2008 r. zawartej w ramach programu pn. "PARTNER III wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe" i umowy nr ZZO/000012/12/D z dnia 25.03.2009 r. o zlecenie
realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Protokół kontroli bez
uwag.
04.11.2011 r. PCPR w Kościerzynie - Kontrola doraźna - w związku ze złożeniem
wniosku o dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Protokół kontroli bez uwag.
02.12 do 09.12. 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku – zakres kontroli obejmował:
-prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych
składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeni zdrowotnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne
i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
W wyniku kontroli ustalono, że w/w czynności były zgodne z przepisami ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniu opieki zdrowotnej, promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, ustaw: o ochronie roszczeń pracowniczych
a także o
emeryturach pomostowych i emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.
29.12.2011 r. PCPR w Kościerzynie - Kontrola doraźna obejmująca funkcjonowanie i
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Protokół kontroli bez uwag.

Sporządzono, 28 marca 2012 roku
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