
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie za rok 2005 

 

 Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie jest Organizacją Pożytku Publicznego 

wpisanego do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku  

w dn. 29.06.2005 roku pod Nr KRS 000019 3829. 

 Stowarzyszenie na dzień 31.12.2005r liczyło 22 członków i ze stowarzyszenia nikt nie 

wystąpił. 

 Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i niedochodową. Praca Zarządu  

i Członków Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej. 

 Stowarzyszenie z racji prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej zatrudnia  

14 pracowników (etatowo 10,35). Działalność WTZ była w 2005r. finansowana w całości  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 7 razy i podjął 3 Uchwały dotyczące działalności 

Stowarzyszenia, a mianowicie: 

• przyjęcie na członka Stowarzyszenia Pani Renaty Domerackiej, 

• zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Jesteśmy” w dniu 31 marca 

2005r, 

• udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi Mirosławowi Rekowskiemu z Kancelarii 

Adwokackiej w Lęborku. 

 W roku 2005 odbyło się jedno Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków 

Stowarzyszenia w dniu 31 marca 2005r. 

 

Działalność Zarządu w 2005 roku opierała się na: 

 załatwieniu formalności związanych z rejestracją Stowarzyszenia jako Organizacji 

Pożytku Publicznego, 

 spotkaniach z władzami lokalnymi w sprawach: 

 



a) przyznania dodatkowych środków na działalność WTZ na drugie półrocze 2005r  

w wyniku czego został podpisany aneks Nr/2/2005 z dnia 30.08.2005r. na kwotę 

40.000,00zł, - na wniosek Stowarzyszenia, 

b) podpisania aneksu do umowy nr 3/WTZ/2004 o dofinansowanie ze środków PFRON 

kosztów działalności WTZ na kwotę 402.420,00zł. 

c) uporządkowania spraw formalnych dot. lokalu dla WTZ, mających na celu ostateczne 

oddanie całości budynku do użytkowania, 

d) złożenia wniosku o zmianę lokalu do Urzędu Miejskiego wraz z wykazem 

powierzchni i ilości potrzebnych pomieszczeń do prowadzenia terapii zajęciowej, 

 udzieleniu pełnomocnictwa adwokatowi Mirosławowi Rekowskiemu z Kancelarii 

Adwokackiej w Lęborku do zastępowania Stowarzyszenia „Jesteśmy” w sprawach 

stowarzyszenia przed wszystkimi organami, instytucjami i sądami, dotyczącej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie, 

 prowadzeniu rozmów z instytucjami, właścicielem obiektu i inwestorem 

dotyczących naprawy i doprowadzenia do użytku budynku pod potrzeby WTZ, 

 

Oprócz w/w spraw w roku 2005 zrealizowano następujące zadania: 

 bal kostiumowy z udziałem Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników 

WTZ, 

 wystawa prac uczestników WTZ w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie  

pt. „Akceptujesz uszczęśliwiasz”, 

 wystawa prac uczestników WTZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku, 

 udział w III Kiermaszu Wielkanocnym w ŚDS w Bytowie, 

 udział WTZ w Festynie Integracyjnym z Okazji Dnia Godności Osoby 

Niepełnosprawnej w Słupsku, 

 udział WTZ w II Warsztatach Integracyjnych  pod hasłem „Jest tyle jeszcze do 

zrobienia …” w Tczewie, 

 wyjazd na pięciodniową wycieczkę warsztatową do Kołobrzegu, 

 wycieczka jednodniowa uczestników do ZOO w Oliwie, 

 udział w VI Targach „Pomysłowy Dobromir” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Bytowie, 

 spotkanie z niepełnosprawnym artystą malarzem malującym ustami, panem Jerzym 

Omelczukiem, 



 warsztatowe spotkanie Wigilijne, 

 spotkania w miarę potrzeb z członkami Stowarzyszenia. 

 

Założenia Stowarzyszenia na 2006 rok: 

 występowanie o dotacje w ramach różnych programów, 

 pozyskiwanie środków  pochodzących z odpisu z podatków od osób fizycznych  

i darowizn na rzecz Stowarzyszenia jako Organizacji o Pożytku Publicznym, 

 zorganizowanie wycieczek, 

 zorganizowanie imprez integracyjnych, 

 pozyskanie środków na zorganizowanie masowej imprezy integracyjnej dla osób 

niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, 

 współpraca z władzami lokalnymi tj. MOPS, GOPS, PCPR, Starostwo, Urząd 

Miasta, PUP, Szkoły, ŚDS, WTZ ze Słupska, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, 

 pozyskanie środków finansowych, artykułów spożywczych i materiałów do terapii, 

 udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących działalności stowarzyszenia, 

 podpisywanie umów na dalsze prowadzenie WTZ. 

 

 


