
 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z  DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA „Jesteśmy” W BYTOWIE ZA 2007 ROK 

 

 Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy” sporządzono na 

podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji źródłowej, w której posiadaniu jest 

Zarząd Stowarzyszenia. 

 Stowarzyszenie „Jesteśmy” jest zarejestrowane w KRS jako Organizacja Pożytku 

Publicznego pod numerem 0000193829. 

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w składzie: 

Irena Kozłowska         – Prezes Stowarzyszenia 

Zbigniew Koska          – Zastępca Prezesa 

Tomasz Teclaf             – Skarbnik 

Krystyna Kuczkowska – Sekretarz 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Rehabilitację zawodową i społeczną oraz zdrowotną osób niepełnosprawnych. 

2. Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych. 

3. Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym. 

4. Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom 

niepełnosprawnym. 

5. Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych. 

6. Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 

7. Współpracę z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, 

placówkami oświatowymi i kulturalnymi. 

8. Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych celów  

i zadań stowarzyszenia. 

9. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami placówkami w kraju i za 

granicą o podobnych celach. 



Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Organizacji Pożytku Publicznego 

oznaczoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 

80.42.Z.    Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. 

85.14.C.  Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana. 

85.32.B.    Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania. 

91.33.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie   

sklasyfikowana. 

92.31.G.    Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

92.62.Z.     Działalność związana ze sportem, pozostała. 

92.72.Z.     Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 Stowarzyszenie liczy 22 członków, w roku sprawozdawczym nikt nie zrezygnował  

z członkostwa. Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 7 razy i podjął 12 uchwał.  

W 2007 roku odbyło się jedno Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków 

Stowarzyszenia w dniu 23 marca 2007 roku. 

Wpływy w 2007 roku przedstawiały się następująco: 

- składki członkowskie                                 –  740,00zł 

- darowizna 1%                                         –    4.695,50 zł 

- dotacje na dowóz uczestników do WTZ  

w tym:                                                      –  15.500,00zł 

1. Dotacje z Urzędu   

    Miasta i Gminy Bytów                         –  13.000,00zł 

2. Dotacja z Gminy Borzytuchom              –  1.500,00zł 

3. Dotacja z Gminy Kołczygłowy               – 1.000,00zł 

- pozostałe dotacje na inne zadania  

w tym:                                                         -  6.395,00zł 

1) dotacja PCPR w Bytowie  

(Impreza integracyjna z okazji  

Dnia Godności Osoby  

Niepełnosprawnej)                                      –  3.300,00zł 

2) dotacja z Urzędu  

Miasta i Gminy Bytów  

(Otwarty Dzień WTZ)                                  – 1.395,00zł  

3) dotacja ze Starostwa  



Powiatowego w Bytowie  

(impreza integracyjna  

z okazji Dnia Godności  

Osoby Niepełnosprawnej)                        –        900,00zł. 

4) dotacja z Urzędu  

Miasta i Gminy w Bytowie                       –        800,00zł. 

4. Darowizna ze Studium  

Zdrowia i Terapii  

„EXTERNUS” z siedzibą  

w Bytowie                                                –         800,00zł. 

5. Wpływy z loterii fantowej                  –      1.164,00zł. 

6. Dotacja PFRON na działalność  

Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w 2007 roku                                           –   416.420,00zł. 

7. Dotacja ze Starostwa  

Powiatowego Bytowie na  

działalność  

Warsztatu Terapii Zajęciowej              –    21.180,00zł. 

8. Środki ze sprzedaży  

produktów wykonanych 

 przez uczestników WTZ  w  tym: 

-  pozostała  kwota  na  koncie                               

   z  2006r.                                                   -    3.743,33 zł 

-  wpływy ze  sprzedaży  w 2007r 

   wyniosły                                                  -    3.370,27 zł 

 

Opis działalności Zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie prowadzonej w roku 

2007. 

1. Prowadzenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie dla 30 

uczestników Powiatu Bytowskiego.  

2. Zorganizowanie imprezy integracyjnej p.n. „Wszyscy potrzebują akceptacji” z okazji 

Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu 

Bytowskiego.  



3. „Dowóz szansą udziału w terapii zajęciowej” – dofinansowanie przez 10 miesięcy  

w ciągu roku kosztów dowozu uczestników WTZ na terapię zajęciową. 

4. „Warsztaty integracyjne – Otwarty Dzień Warsztatu Terapii Zajęciowej” – organizacja 

i dofinansowanie wymienionej imprezy. 

5. „Moja Mała Ojczyzna” – dofinansowanie i zorganizowanie jednodniowej wycieczki 

krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie zorganizowano: 

1) Zabawę karnawałową z udziałem rodziców powiązaną z kolejną rocznicą 

funkcjonowania placówki. 

2) Udział w Kiermaszu Wielkanocnym w ŚDS w Bytowie. 

3) V wystawę prac uczestników WTZ w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim  

w Bytowie pt. ”Zamek-Okno Integracji” dnia 13.04.2007r. 

4) Zorganizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy” w Bytowie imprezy  

z okazji „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej” na dziedzińcu Zamku 

Bytowskiego – 11 maja 2007r. 

5) Dzień Matki – 24 maj 2007r. 

6) Wystawa prac uczestników WTZ w Miastku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 

4 czerwiec 2007r.  

7) II-gi „Dzień Otwarty” WTZ – 20 czerwiec 2007r. 

8) Udział w II-giej Sportowej Spartakiadzie Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Sztumie w dniu 15 czerwca 2007r. – gdzie nasi uczestnicy zdobyli: jeden złoty 

medal i trzy brązowe. 

9) Wycieczka Warsztatowa do Wenecji k/Żnina w dniach 27.08 - 31.08. 2007r. 

10) 8 września 2007r. uczestnik pracowni plastycznej WTZ był w Warszawie po odbiór 

nagrody za udział w konkursie plastycznym „Świat Nikiforów”, gdzie znalazł się 

wśród 10-ciu laureatów. Nagrodą był również wyjazd uczestnika pod koniec 

października na plener malarski do Dłużewa k/Warszawy. Praca innej uczestniczki 

zdobyła wyróżnienie. 

11) 19 września 2007r. placówka nasza uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do 

Szymbarka. 

12) Uczestnik WTZ w okresie od 14 września – 18 października 2007r. uczestniczył  

w szkoleniu organizowanym przez Urząd Pracy w Zakładzie Doskonalenia 

Zawodowego w Bytowie – gdzie uczył się wyplatania koszyków. 



13)  We wrześniu część uczestników była z wizytą w Spółdzielni Inwalidów „Metal” 

ZPCH w Bytowie – gdzie zapoznali się ze specyfiką tego zakładu. 

14)  23 listopada 2007r. grupa uczestników Warsztatów odwiedziła Szkołę 

„Marmołowski”. 

15) 30 listopada 2007r. w WTZ odbyły się Andrzejki dla uczestników. 

16) 5 grudnia 2007r. uczestniczyliśmy VIII Targach „Pomysłowy Dobromir”, który odbył 

się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie. 

17)  6 grudnia 2007r. uczestniczyliśmy na zaproszenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bytowie na wystawie z okazji V rocznicy funkcjonowania tej 

placówki pt. „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. 

18) Z okazji „Mikołajek” uczestnicy nawzajem obdarowywali się prezentami (losowali), 

które sami wybrali. 

19)  17 grudnia 2007r. odbyło się spotkanie opłatkowe z rodzicami i opiekunami. 

20)  20 grudnia 2007r. odbyła się WIGILIA w Warsztacie, w której również uczestniczyli: 

przedstawiciele władz Powiatu i Miasta, sponsorzy i osoby zaprzyjaźnione. 

 

Założenia Stowarzyszenia na 2008 rok: 

-  występowanie o dotacje w ramach różnych programów, 

-  pozyskiwanie środków z odpisu 1% podatku od osób fizycznych,  

-  pozyskanie środków i zorganizowanie imprez integracyjnych, 

- pozyskanie środków z PFRON na realizację programu pn. „Trener Pracy- zatrudnienie 

wspomagane osób niepełnosprawnych”, 

-  udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących działalności Stowarzyszenia i WTZ, 

-  udział uczestników w szkoleniach przygotowujących do pracy, 

-  współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami, szkołami, 

-  podpisywanie umów na dalsze prowadzenie WTZ, 

-  prowadzenie rozmów z Władzami Samorządowymi w sprawie adaptacji pomieszczeń pod   

potrzeby WTZ po 2011 roku. 

 

 Do sprawozdania merytorycznego zostanie dołączone sprawozdanie finansowe. 


