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ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI  

STOWARZYSZENIA „Jeste śmy” W BYTOWIE 

ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009 ROKU 

 

1. DANE O STOWARZYSZENIU. 

Nazwa: Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie. 

Siedziba: 77 – 100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 13, powiat bytowski,   
województwo pomorskie. 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.02.2004r. 

Numer sygnatury akt: GD. VIII NS – REJ. KRS/15867/09/930. 

Numer wpisu do rejestracji: KRS 0000193829. 

Numer identyfikacyjny: REGON 771614340 

Numer identyfikacji podatkowej: NIP 842 – 16 – 43 – 768. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy”: 

Zarząd Główny w 2009 roku reprezentowali: 

1. Irena Kozłowska – Prezes Stowarzyszenia 

2. Zbigniew Koska  – Zastępca Prezesa 

3. Zenon Redo         – Skarbnik  

4. Bożena Lis           – Sekretarz  

Obecnie w skład Zarządu Głównego wchodzą: 

1. Irena Kozłowska              – Prezes Stowarzyszenia 

2. Zbigniew Koska               – Zastępca Prezesa 

3. Małgorzata Dutkiewicz  – Skarbnik (powołana na Nadzwyczajnym Walnym    
Zebraniu w dniu 01.03.2010r.) 

4. Bożena Lis                       – Sekretarz 
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Główną Komisję Rewizyjną reprezentują: 

1. Małgorzata Kwidzińska  – Przewodnicząca 

2. Halina Ćwiek                  – Członek 

3. Ewa Król                         – Członek  

Stowarzyszenie liczy 23 Członków, w roku sprawozdawczym                    
z członkostwa zrezygnowała jedna osoba. 

Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 6 razy i podjął 14 uchwał. 

 W dniu 30.03.2009r. odbyło się w drugim terminie Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 

 Walne Zebranie zwołane w pierwszym terminie na dzień 26.03.2009r. nie 
odbyło się z powodu braku wymaganego Statutem quorum. 

2. CELE, SPOSOBY I PRZEDMIOT DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób 

niepełnosprawnych,  a w szczególności: 

• poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 

• poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów 

terapii zajęciowej, 

• prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, 

• organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, 

• organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób 

niepełnosprawnych, 

• organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

• propagowanie i organizowanie, sportu i czynnego wypoczynku osób 

niepełnosprawnych. 

2. Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych. 
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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. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.  

2. Pozyskiwanie lokalu na ZAZ i przystosowanie ich do wymogów stawianych 

przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia  

i działalności ZAZ. 

3. Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do 

wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na 

pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu. 

4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym, kontaktu z odpowiednimi 

placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia. 

5. Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej  

i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 

6. Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, 

szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją 

państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 
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7. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących 

informacji i pomocy. 

8. Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami 

masowego przekazu. 

9. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji  

i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

10. Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków  

z organizacjami pozarządowymi. 

11. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej  

i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Przedmiotem działalności organizacji pożytku publicznego jest nieodpłatna 
działalność statutowa, a mianowicie: 

- 85,59, B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowane, 

-   86,90, E, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

-  88,99, Z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

-   94,99, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

-    90,03, Z, artystyczna i literacka działalność twórcza, 

-    93,19, Z, pozostała działalność związana ze sportem, 

-    93,29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.  

 

 

 

 

 



5 

 

Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez: 

Warsztat Terapii Zajęciowej. 

 Z zajęć rehabilitacji społeczno – zawodowej korzystało 30 uczestników     
z różnymi schorzeniami.  Zajęcia terapeutyczne odbywały się w pracowniach: 
gospodarstwa domowego, stolarskiej, komputerowo – poligraficznej, 
plastycznej, ogrodniczej, tkacko – dziewiarskiej, rehabilitacji ruchowej oraz 
prowadzone były warsztaty z psychologiem. 

 Zwracano również dużą uwagę na terapię uspołeczniającą i integrację      
w formie różnorodnych imprez kulturalno – integracyjnych i wycieczek,             
a mianowicie:  

 15.01.2009r. obchodzono VII rocznicę działalności  WTZ zorganizowaną 
przy dużym udziale rodziców, 

 24.01.2009r. podopieczni byli na przestawieniu „Mały Książe”   w MDK  
w Bytowie,  

 28.01.2009r. dzieci z przedszkola  zaprezentowały JASEŁKA, 
 13.02.2009r. uczestniczono w balu karnawałowym  w Kaszubiance 

zorganizowanym przez ŚDS w Bytowie, 
 20.03.2009. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Wiosny”                            

w Koniecwałdzie, 
 02.04.2009r. zorganizowano VII Wystawę prac WTZ w Muzeum Zachodnio 

– Kaszubskim pod nazwą „ Zamek Osobliwości” , 
 05.04.2009r. uczestniczono w Kiermaszu Wielkanocnym w ŚDS                    

w Bytowie. 
 08.04.2009r.  uczestnicy WTZ  brali udział w Śniadaniu Wielkanocnym, 
 21.04.2009r. uczestnicy startowali w I Mi ędzywarsztatowym Turnieju 

Tenisa Stołowego w Chojnicach, 
 14.05.2009r. Stowarzyszenie „Jesteśmy” i WTZ w Bytowie  zorganizowało 

„Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” pod nazwą „ Warsztat Śladami 
Indian” , 

 21.05.2009r. uczestnicy startowali w Zawodach Wędkarskich w Słupsku, 
 27.05.2009r. odbyła się uroczystość z okazji „ Dnia Matki”, 
 04.06.2009r. w WTZ goszczono Warsztat Terapii Zajęciowej z Pucka, 
 10.07.2009r. odbyło się przedstawienie teatralne w Sominach, pt., „Pokój” , 

które zaprezentowane zostało w plenerze przez aktorów Teatru Snów              
z Gdańska, 

 10.06.2009r. uczestnicy startowali w Spartakiadzie Sportowej w Sztumie pod  
hasłem „ Równi  w Sporcie”, 

 07-12.09.2009r.Warsztat wyjechał na sześciodniową wycieczkę                     
w Bieszczady (Ośrodek Rehabilitacyjny - Myczkowce), 
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 27.11.2009r.  w placówce odbyły się „Andrzejki”, 
 26-27.12.2009r. WTZ brał udział w X Targach „Pomysłowy Dobromir”       

w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Bytowie, 
 30.11.2009r. uczestnicy pojechali na koncert, który odbył się w Operze                   

w Bydgoszczy pt. „ Niech żyje bal”, 
 10.12.2009r. Wyjazd całej placówki do Teatru Muzycznego w Gdyni na 

spektakl pt. „ FRANCESCO” 
 17.12.2009r. odbyła się VII Wigilia Warsztatu. 
 

Zorganizowanie imprezy integracyjnej. 

 W dniu 14 maja 2009r. Stowarzyszenie i WTZ wspólnie zorganizowali 
Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej i Otwarty Dzień WTZ dla osób             
niepełnosprawnych z Powiatu Bytowskiego pn. „WARSZTAT – ŚLADAMI 
INDIAN”. 

 W trakcie imprezy odbywały się: pokazy technik terapeutycznych 
prowadzonych w WTZ, mini plener w ogrodzie pt. „TOTEM”, występy 
taneczne oraz wystawa prac konkursowych pt. „WIOSKA INDIAŃSKA”. 
Udział w imprezie wzięło ok. 200 osób. 

 

Dofinansowanie kosztów dowozu uczestników WTZ na terapię zajęciową. 

 Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków z Urzędu Miasta              
i Gminy w Bytowie w formie wspierania wykonania zadania pn. „Dowóz 
szansą udziału w terapii zajęciowej” , dofinansowało przez 11 miesięcy           
w ciągu roku koszty dowozu uczestników WTZ na terapię zajęciową.  

 

Popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku. 

 We wrześniu zorganizowany został sześciodniowy wyjazd osób 
niepełnosprawnych na wycieczkę krajoznawczą do Myczkowic w Bieszczadach 
pn. „Piękna nasza Polska cała”. Osoby niepełnosprawne miały okazję obejrzeć 
najciekawsze miejsca w południowo – wschodnim rejonie Polski. Zwiedzili 
najciekawsze miejsca tj.: zaporę na Zalewie Solińskim, Centrum Kultury 
Ekumenicznej, Muzeum Budownictwa Ludowego, Skansen – Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
oraz klasztor sióstr „Nazaretanek” w Komańczy. Przepływając stateczkiem po 
Zalewie Solińskim zobaczyli: Martwy Las, Wyspę Skalistą i Zatokę Brossa. 
Sprawniejsza grupa osób niepełnosprawnych wraz  z opiekunami wybrała się na 
Połoninę Wetlińską. 
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Indywidualną pomoc osobom niepełnosprawnym. 

 Stowarzyszenie dofinansowało zakup schodołaza dla osoby 
niepełnosprawnej z Zespołem Westa oraz sfinansowało zakup leków dla osoby 
niepełnosprawnej wskazanej przez osobę fizyczną, która przekazała darowiznę 
w formie 1%. 

3. INFORMACJA O WYSOKO ŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW. 

 Kwota przychodów uzyskanych w 2009 roku wyniosła - 521.057,68 zł., 

  na którą składają się: 

- składki członkowskie                                                                     - 510,00 zł., 

- środki PFRON na działalność WTZ                                       - 443.880,00 zł., 

- środki powiatu na działalność WTZ                                         - 49.320,00 zł., 

- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Bytów  

  na dowóz uczestników do WTZ                                                - 15.000,00 zł.,    

- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Bytów  

  na wycieczkę w Bieszczady                                                           - 410,00 zł., 

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bytowie  

  na zorganizowanie Dnia Godności  Osoby Niepełnosprawnej/  

  Dzień Otwarty WTZ                                                                      - 500,00 zł., 

- dotacja z PCPR w Bytowie (środki PFRON)  

  na zorganizowanie Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej/  

  Dzień Otwarty WTZ                                                                       - 600,00 zł., 

- darowizny                                                                                    - 2.200,00 zł., 

- podatek 1% na OPP                                                                     - 5.654,70 zł., 

- środki  ze  sprzedaży  wyrobów  wykonanych   

  przez  uczestników  WTZ                                                                  - 2.982,98 zł., 
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4. INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH  DEKLARACJI 
PODATKOWYCH.  

 Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie składało deklaracje podatkowe:       
CIT – 8 i CIT – 0. 

 

5. PRZEPROWADZONE KONTROLE. 

 W roku rozliczeniowym 2009 Główna Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła dwie kontrole. 

 

6. ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA NA 2010 ROK. 

   - kontynuacja akcji 1% - pozyskiwanie sponsorów,  

   - realizacja zadań zleconych w ramach złożonych projektów, 

   - podpisywanie umów na dalsze prowadzenie WTZ, 

  - stworzenie grupy wsparcia dziennego pn. „Ja też mam prawo do lepszego 
życia”  mającej na celu działania zapewniające osobom z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze 
środowiskiem, 

  - występowanie o dotacje w ramach różnych programów, 

  - pozyskiwanie środków na adaptację budynku pod potrzeby WTZ po 2011 
roku, 

  - współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami i szkołami, 

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

 

 Do sprawozdania merytorycznego dołączono sprawozdanie finansowe. 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Jesteśmy” 

  

 

   


