SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „Jesteśmy” W BYTOWIE ZA 2008 ROK

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 PoŜytku
Publicznego pod numerem 0000193829.
Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w składzie:
Irena Kozłowska

– Prezes Stowarzyszenia

Zbigniew Koska

– Zastępca Prezesa

Zenon Redo

– Skarbnik

BoŜena Lis

– 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, słuŜbą 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.
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Stowarzyszenie liczy 22 członków, w roku sprawozdawczym nikt nie zrezygnował

z członkostwa. Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 5 razy i podjął 6 uchwał.
W 2008 roku odbyło się jedno Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków
Stowarzyszenia w dniu 26 marca 2008 roku.
Wpływy w 2008 roku przedstawiały się następująco:
- składki członkowskie

– 1.015,00zł

- darowizna 1%

– 9.907,10 zł

1. Dotacje na dowóz uczestników do WTZ
w tym:

– 14.000,00zł

- dotacje z Urzędu
Miasta i Gminy Bytów
- dotacja z Gminy Studzienice

– 13.000,00zł
–

1.000,00zł

2. Pozostałe dotacje na inne zadania
w tym:

- 6.395,00zł

- dotacja PCPR w Bytowie
(Impreza integracyjna z okazji
Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej/ Dzień Otwarty WTZ)

– 2.000,00zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego
w Bytowie
(Impreza integracyjna z okazji
Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej/ Otwarty Dzień WTZ)

–

500,00zł

- dotacja z Urzędu Miasta
i Gminy w Bytowie
(Wycieczka jednodniowa do Wdzydz

– 700,00zł.

3. Dotacja PFRON na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w 2008 roku

– 446.420,00zł.

4. Dotacja ze Starostwa
Powiatowego Bytowie na
działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej

–

44.713,00zł.

5. Środki ze sprzedaŜy
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produktów wykonanych
przez uczestników WTZ w tym:
- pozostała kwota na koncie
z 2007r.

- 1.965,72 zł

- wpływy ze sprzedaŜy w 2008r
wyniosły

-

1.183,96 zł

Opis działalności Zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie prowadzonej w roku
2008.
1. Prowadzenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie dla 30 uczestników
Powiatu Bytowskiego.
2. Zorganizowanie imprezy integracyjnej p.n. „WYCZARUJ COŚ W WARSZTACIE”
z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej i Otwartego Dnia WTZ 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.

„TROPEM KASZUBSKICH DZIEJÓW” – dofinansowanie i zorganizowanie
jednodniowej wycieczki krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie zorganizowano:
- 10.01.2008r. szóstą rocznicę działalności WTZ,
- 16.01.2008r. występ chórku „Oaza” z Rekowa,
- 30.01.2008r. wyjście na karnowałowy bal integracyjny w Kaszubiance, który zorganizowany był przez ŚDS w Bytowie,
- Szóstą Wystawę WTZ w Muzeum Zachodnio – Kaszubskim pt. „Nasza Przygoda ze
Sztuką”. Otwarcie odbyło się dnia 27.02.2008r.
- 23.03.2008r w WTZ zorganizowano Śniadanie Wielkanocne,
- 19.03.2008r. wyjazd podopiecznych na Spotkanie Integracyjne w Lipnicy,
- 31.03.- 11.04.2008r udział w warsztatch wyjazdowych w Pelplinie pt. „Indywidualna ścieŜka kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”,
- 02.04.2008r. wspólne zajęcia uczniów ze Szkoły Podstawowej z Udorpia z uczestnikami
WTZ,
- 24.04.2008r.wyjazd do Gdańska na Koncert Muzyczny, który odbył się w gmachu Politechniki Gdańskiej,
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- 15.05.2008r. „Dzień Otwarty WTZ” i „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej”,
- 26.05.2008r. uroczystość z okazji „ Dnia Matki”,
- 30.05.2008r. wyjazd na Spartakiadę Sportową w Sztumie,
- 09.06.2008r. wyjście do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bytowie na przedstawienie
„O dobrym Wychowaniu”
- 19.06.2008r. jednodniową wycieczkę do Wdzydz i Dziemian,
w okresie od 25.08 do 29.08.2008r.wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Garczynie k/
Kościerzyny,
- 09.09.2008r. wyjazd na Spartakiadę Sportową w Chojnicach.
12.09.2008r wyjazd na zawody wędkarskie w Słupsku
- 24.09.2008r. wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Piękna i Bestia”. Uczestnicy zwiedzili równieŜ Oceanarium.
- 16.10.2008r. wyjazd do Suszu na dwudniowy przegląd artystyczny pt. „V Świat Talentów”
- 27.XI.2008r.wyjazd na Zawody Bowlingowe w Chojnicach,
- 28.11.2008r. „Andrzejki” dla uczestników WTZ,
- 04.12.2008r. udział w IX Targach Pomysłowy Dobromir” w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Bytowie, gdzie zaprezentowano prace uczestników WTZ,
- 8.12.2008r. „Mikołajki” dla uczestników naszej placówki,
- 18.12.2008r. Wigilię dla uczestników.

ZałoŜenia Stowarzyszenia na 2009 rok:
- występowanie o dotacje w ramach róŜnych programów,
- pozyskiwanie środków z odpisu 1% podatku od osób fizycznych,
- pozyskanie środków i zorganizowanie imprez integracyjnych,
- pozyskanie środków Unijnych przy udziale PCPR na realizację programu pn. „Ja teŜ mam
prawo do lepszego Ŝycia” – grupa wsparcia dziennego w zakresie integracji i rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych,
- wystąpienie do PFRON o środki na dalsze prowadzenie działalności grupy wsparcia
dziennego,
- 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,
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- prowadzenie rozmów z Władzami Samorządowymi w sprawie pomieszczeń pod potrzeby
WTZ po 2011 roku.

Do sprawozdania merytorycznego zostanie dołączone sprawozdanie finansowe.
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