
 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Jesteśmy”        
w Bytowie za rok 2006. 

 

 Stowarzyszenie „Jesteśmy’ w Bytowie zostało zarejestrowane dnia 12.02.2004r.  

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod Nr 0000193829.  

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bytowie ulica Szarych Szeregów 13. 

W dniu 29.06.2005r. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru KRS jako Organizacja 

Pożytku Publicznego. 

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest: 

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych,  

a w szczególności: 

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. Współpraca 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 współpraca z organizacjami i 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 zrezygnował jeden 

członek, jedna osoba została przyjęta na członka Stowarzyszenia. 

 Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 5 razy i podjął dwie uchwały i 2 zarządzenia 

wewnętrzne. 

 W roku 2006 odbyło się jedno Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków 

Stowarzyszenia w dniu 27 marca 2006 roku. 

 Przychody osiągnięte przez Stowarzyszenie „Jesteśmy” w roku 2006 przedstawiały się 

następująco: 

 stan konta na 01.01.2006 r. Wynosił 4.279,42 zł 

 darowizny 1% podatku od osób fizycznych 2.132,10 zł 

 składki członkowskie za 2006 rok 2.458,50 zł 

 dotacje PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2006 rok wynosiły 

444.420,00 zł 

 stan środków ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ na koniec 

roku wyniósł 3.743,33 zł 

 darowizna pieniężna w kwocie 6.900,00 zł 

 

 W ramach wyżej wymienionych środków zrealizowano następujące zadania: 

 prowadzono działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych, 

zatrudniając do prowadzenia tej działalności 14 pracowników, 

 IV wystawę prac uczestników WTZ w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim, 

 udział w Kiermaszu Wielkanocnym, 

 Otwarty Dzień WTZ, 

 wycieczka uczestników WTZ, do Częstochowy, Zakopanego i Białego Dunajca, 

 udział w Spotkaniu Integracyjnym w Garczynie, 

 udział w Targach „Pomysłowy Dobromir” 

 zakupiono dla osoby niepełnosprawnej wózek inwalidzki. 

 

 

 



Założenia Stowarzyszenia na 2007 rok: 

 podpisywanie umów na dalsze prowadzenie WTZ, 

 udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących działalności Stowarzyszenia i WTZ, 

 współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami i szkołami,  

 pozyskanie środków i zorganizowanie masowej imprezy integracyjnej z Okazji Dnia 

Godności osoby Niepełnosprawnej, 

 pozyskanie środków i zorganizowanie imprezy integracyjnej p. n. Dzień Otwarty WTZ, 

 pozyskiwanie środków finansowych, artykułów spożywczych i materiałów do terapii, 

 pozyskiwanie środków pochodzących z odpisu z 1% podatku od osób fizycznych  

i darowizn na rzecz Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego, 

 występowanie o dotacje w ramach różnych programów. 


