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wstęp.

I.

misja
Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest organizacjń
pozarzńdowń działajńcń na terenie powiatu grodzkiego Dńbrowa Górnicza i Zagłębia.
Zarejestrowane jest w Sńdzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sńdowego i posiada nr KRS-0000038502.
Stowarzyszenie od 2002r jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r jest
członkiem Dńbrowskiego Forum Organizacji Pozarzńdowych działajńcym na terenie miasta
Dńbrowy Górniczej

Cele statutowe
Głównym celem działalnoņci jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzajńca do tego by
przygotować je do życia w takim stopniu by były :
- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa
- w miarę samodzielne
- majńce poczucie własnej wartoņci
- akceptowane przez społeczeństwo
- przygotowane i wyuczone na miarę możliwoņci, by móc podjńć pracę zgodnie z kwalifikacjami i
umiejętnoņciami
Cele statutowe realizowane były poprzez :
- wsparcie i pomoc materialnń, medycznń, edukacyjnń
- organizowanie turnusów sportowo – rehabilitacyjno - leczniczych
- organizowanie imprez kulturalno-oņwiatowych, sportowych, spotkań integracyjnych
- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych ņrodków finansowych na dofinansowanie dla osób
indywidualnych
- udostępnianie konta dla zbiórek pieniężnych dla indywidualnych członków organizacji
- uczestnictwo organizacji w różnych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych

Władze Stowarzyszenia.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie reprezentowane było przez :
do 22 czerwca 2009r
Zarzńd Stowarzyszenia
-

Przewodniczńcy Zarzńdu – Bogdan Zandecki
V-ce Przewodniczńcy Zarzńdu – Marzena Pałka
Sekretarz Zarzńdu- Teresa Wojtal-Suchecka
Skarbnik Zarzńdu – Marek Bujakowski
Członkowie Zarzńdu – Grzegorz Fijołek, Ludosława Oterman, Zbigniew Piaskowski

Komisja Rewizyjna :
-

Przewodniczńcy – Andrzej Baran
V-ce Przewodniczńcy – Marzena Malinowska
Sekretarz – Iwona Kowalska
członkowie – Marzena Wilczyńska, Edward Kawczyński
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W wyniku wyborów nowych władz podczas Walnego Zebrania Członków z dnia 22 czerwca 2009
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez :
1.
-

Zarzńd Stowarzyszenia
Przewodniczńcy – Bogdan Zandecki
V-ce Przewodniczńcy – Grażyna Dębowska
Sekretarz – Ludosława Oterman
Skarbnik- Marek Bujakowski
członkowie : Halina Batug, Grażyna Wójcik, Janina Napierska

2.
-

Komisja Rewizyjna
Przewodniczńcy – Grażyna Myga
V-ce przewodniczńcy – Zofia Paryż
Sekretarz – Teresa Beszterda
członkowie – Janina Dudek, Anna Balsamska

Ņrodki finansowe na działalnoņć statutowń w 2009r.

II.

W 2009r organizacja nasza pozyskała ņrodki finansowe na działalnoņć statutowń z :
 Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza
 Państwowego Fundusz Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań
realizowanych przez powiat
 ENION SA Kraków O/Będzin
 Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z oo. Katowice
 TUiR WARTA SA Warszawa
 Sponsorów i osób prywatnych
 Działalnoņci odpłatnej stowarzyszenia
 Składek członkowskich, innych wpłat
Szczegółowy wykaz wszystkich dotujńcych, wspierajńcych, darczyńców wraz z okreņleniem
ņrodków finansowych ujęty jest w wykazie pozyskanych ņrodków finansowych który stanowi
załńcznik do niniejszego sprawozdania. Rozliczenie pozyskanych ņrodków finansowych ujęte jest
również w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia za 2009r.

III.

Opis prowadzonych działań w 2009 roku :
program edukacyjny
Opracowany program przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( autyzm
wczesnodziecięcy, zespół Downa, mózgowe porażenie, upoņledzenie umysłowe różnego stopnia )
oraz rodziców i terapeutów zainteresowanych stymulacjń intelektualnń dziecka. Jest prostszy niż
system analityczny powszechnie stosowany w szkołach. W programie tym zwraca się uwagę na
wytworzenie pewnej filozofii pracy z dzieckiem która przyczyniałaby się do podtrzymania
atrakcyjnoņci zajęć polegajńcych na entuzjazmie prowadzńcego, traktowanie pracy jako zabawy,
częste zmiany pomocy dydaktycznych
W 2009r program był nie realizowany gdyż nie udało się pozyskać ņrodków finansowych na
zakup materiałów do II etapu. Na wysłane oferty podjęcia współpracy oraz pozyskania ņrodków
finansowych brak było zainteresowania na tń formę pomocy

„SERCE ZA UŅMIECH” - impreza kulturalno-oņwiatowa
SERCE ZA UŅMIECH
to impreza integracyjna dla dzieci , młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych, które w czynny sposób uczestniczń i współpracujń w zakresie integracji.
Dzień 29 maja 2009 r. był dniem wielu atrakcji , przeżyć artystycznych , prezentacji nowo
powstałego ruchu społecznego „Dńbrowa z Niepełnosprawnymi” oraz dyskusji panelowej z
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udziałem europosłów, senatorów, posłów oraz władz Naszego Miasta wraz z przedstawicielami
organizacji pozarzńdowych działajńcych na rzecz osób niepełnosprawnych .
Podczas pierwszej częņci imprezy uczestnicy spotkania, w asyņcie wolontariuszy i przyjaciół brali
udział w wielu przygotowanych dla nich atrakcjach . Dzieci i młodzież zabawiana była przez grupę
Klaunów oraz animatorów , którzy stworzyli bajkowy ņwiat pełen barw, humoru, zabawy,
niespodzianek i uņmiechu . Dodatkowo w ramach atrakcji Kino Studyjne Kadr w Pałacu Kultury
Zagłębia zaprosiło na projekcję filmu pt. PIORUN . Pomiędzy przerwń na soczek i ciasteczko,
uczestnicy imprezy mogli również wyżyć się artystycznie, bowiem
integralnń częņciń
przedsięwzięcia były warsztaty plastyczne, gdzie każdy z uczestników pod czujnym okiem
profesjonalnych instruktorów , stworzył swoje wyjńtkowe, jedyne i niepowtarzalne „małe dzieło
sztuki”.
Druga częņć imprezy to prezentacje artystyczne oraz poważne dyskusje i debaty poruszajńce
problematykę, z którń na co dzień borykajń się osoby niepełnosprawne. Artystycznń oprawę tej
częņci imprezy zapewniły dzieci i młodzież niepełnosprawna współpracujńca z Dńbrowskim
Stowarzyszeniem Razem do Celu oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dńbrowie
Górniczej działajńcych przy Stowarzyszeniu „OTWARTE SERCA”
Dzięki zaproszeniu od organizatora imprezy Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i
Osobom Niepełnosprawnym w tej częņci imprezy swoje pomysły, zamierzenia i cele działań
zaprezentowali przedstawiciele dńbrowskiego
ruchu
społecznego „DŃBROWA Z
NIEPEŁNOSPRAWNYMI” tj.: Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom
Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie „RAZEM DO CELU”, Stowarzyszenie „OTWARTE SERCA”,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo „LINIA” oraz
Stowarzyszenia DIABETYKÓW Oddział Dńbrowa Górnicza
Bardzo istotnym i ważnym punktem programu imprezy „SERCE ZA UŅMIECH” była dyskusja
panelowa przedstawicieli władz Miasta , europosłów, senatorów , posłów oraz przedstawicieli
organizacji pozarzńdowych współdziałajńcych na co dzień ze ņrodowiskiem osób
niepełnosprawnych .
Podczas prezentacji ruchu społecznego „Dńbrowa z Niepełnosprawnymi” każdy uczestnik imprezy
mógł złożyć podpis pod poparciem tworzenia nowego ruchu społecznego budowanego przez
organizacje pozarzńdowe działajńce na terenie miasta. Podpis złożył m.in. poseł na Sejm obecnej
kadencji Marek Plura który jest osobń niepełnosprawnń poruszajńcń się na wózku inwalidzkim.
Artystycznym podsumowaniem przedmiotowej imprezy SERCE ZA UŅMIECH był występ zespołu
wokalnego WHITE SHADOWS oraz koncert Zespołu BEZ PANIKI” .
Imprezie towarzyszył kiermasz oraz prezentacje multimedialne organizacji i stowarzyszeń
zajmujńcych się osobami niepełnosprawnymi oraz bezpłatne badania przesiewowe dla
mieszkańców Dńbrowy Górniczej zorganizowane przez Stowarzyszenie Diabetyków.
Zorganizowanie przedmiotowej imprezy było idealnń formń o niezwykle cennym walorze tj.
zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez zabawę która jednoczeņnie spełniała olbrzymiń
rolę wychowawczń..Najważniejszń wartoņciń tej imprezy było wychowanie przez działanie. Nie
słowo lecz bezpoņrednie osobiste przeżycia wyzwoliły uosób niepełnosprawnych inicjatywę i
aktywnoņć
Obsługę całoņci imprezy zabezpieczył PKZ który zarazem był partnerem przedmiotowej imprezy.
W przedmiotowej imprezie uczestniczyło około 230 osób w tym
około 120 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawnoņci,
około 80 opiekunów
10 wolontariuszy do pomocy przy przeprowadzeniu imprezy
20 osób obsługujńcych przedmiotowń imprezę
Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami i
pochodzili oni z :
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w DG
Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 z Dńbrowy Górniczej
Integracyjnego przedszkola nr 20 z Dńbrowy Górniczej
Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 20 z Dńbrowy Górniczej
Specjalnego Oņrodka Szkolno-wychowawczego dla dzieci słabowidzńcych i niedowidzńcych
z Dńbrowy Górniczej
Ņwietlic ņrodowiskowych skupiajńcych osoby niepełnosprawne
Organizacji pozarzńdowych i stowarzyszeń działajńcych na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Impreza rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 1700. Była to impreza o charakterze
masowym a zarazem ogólnodostępna i bezpłatna i odbywała się w ramach imprez towarzyszńcych
obchodom DNI DŃBROWY GÓRNICZEJ.
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza oraz
ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu.

Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „Nie Jesteņ Sam”
W m-cu maju nasi podopieczni brali udział w Pikniku Osób Niepełnosprawnych Spółdzielczoņci
Mieszkaniowej który odbył się w Siewierzu-Warężyno. Zaproszenie otrzymaliņmy z SM LOKATOR
z Dńbrowy Górniczej. Impreza miała charakter integracyjny. Spotkali się na niej niepełnosprawni z
Katowic, Jaworzna, Sosnowca, Dńbrowy Górniczej, Będzina, Chorzowa, Ņwiętochłowic, Rudy
Ņlńskiej. Stowarzyszenie reprezentowało 15 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów.

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Czterodniowa – odbyła się w okresie 11-14.06.2009 na trasie Dńbrowa Górnicza –Tarnów –
Rzeszów –Sanok -Łańcut-Dńbrowa Górnicza
Wycieczka dwudniowa –odbyła się w okresie 9-11.10.2009 na trasie Dńbrowa Górnicza –
Zakopane – Dńbrowa Górnicza
Zorganizowanie przedmiotowych wycieczek było idealnń formń oddziaływania wychowawczego o
niezwykle cennych walorach higieniczno-zdrowotnych. Otwarta przestrzeń, swoboda, piękno
przyrody, zmieniajńca się różnorodnoņć wprowadzały uczestników w szczególnie pogodny
radosny nastrój. Słońce, ņwieże powietrze, ruch zachęcały uczestników do wysiłku wyrabiajńc siłę
i wytrwałoņć. Najważniejszń wartoņciń w/w wycieczek było wychowanie przez działanie. Nie
słowo, lecz bezpoņrednie osobiste przeżycia wyzwoliły u osób niepełnosprawnych inicjatywę i
aktywnoņć. Pokonywanie niezliczonych przeszkód, znoszenie braków i niewygód uczyły ich
zaradnoņci i samodzielnoņci.
Głównym celem w/w wycieczek było rozwijanie kultury fizycznej, rekreacji wņród osób
niepełnosprawnych poprzez turystykę i krajoznawstwo wskazujńc na nowoczesne koncepcje
rekreacji oparte na przekonaniu, że skuteczny odpoczynek wymaga zmiany codziennego trybu
życia. Udział osób niepełnosprawnych w w/w wycieczkach dał realnń szansę poprawy
funkcjonowania psychicznego i fizycznego. Uczestnik stykajńc się z osobliwoņciami
przyrodniczymi, geograficznymi, historycznymi poszerzał swoje wiadomoņci teoretyczne
kształtujńc swój poglńd na ņwiat. Poprzez czynny udział kształtowali swój charakter, odwagę,
wytrwałoņć, opanowanie i podporzńdkowanie potrzebom grupy.
Pozytywnymi efektami przedmiotowych wycieczek jest uzyskanie od jej uczestników :
• mobilizacji do czynnego udziału w tego typu imprezach
• poczucia wiary we własne siły
• rozwijania umiejętnoņci współdziałania w grupie
• przełamanie barier nieufnoņci w stosunku do innych
• wzmocniono aktywnoņć i chęć rywalizacji
• doprowadzenie do wszechstronnej integracji.
• ujawnienie u niektórych uczestników cech dotychczas ukrytych
Przedmiotowe wycieczki wymogły na jej uczestnikach współpracę i zaufanie i traktowane były
jako jedna z najbardziej popularnych zabaw o łatwej formie majńc wielostronne znaczenie tj.
zdrowotne, wychowawcze, społeczne.
W powyższej imprezie nie było partnerów w realizacji zadania. Impreza w całoņci zrealizowana
była przez Stowarzyszenie „NEURON”: Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.
W organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowych imprez pomagali wolontariusze
W przedmiotowych wycieczkach uczestniczyło około 150 osób w tym
około 84 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawnoņci,
około 56 opiekunów
6 wolontariuszy do pomocy przy przeprowadzeniu imprezy
4 osób obsługujńcych przedmiotowń imprezę
Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza oraz
ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu.
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II Paraolimpiada Leņnych Ludzi w Janowie..
W dniach 19-21 czerwca 2009 ZHP Komenda Hufca w Dńbrowie Górniczej zaprosiła naszych
podopiecznych (osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami) w ramach Zlotu Hufca na II
Paraolimpiadę Leņnych Ludzi do oņrodka harcerskiego w Janowie. W programie Paraolimpiady
były zajęcia proobronne, ratownicze, sportowe, wokalne. Wyróżniały się one szczególnymi
walorami dydaktycznymi, poznawczymi, sportowymi. Odbywały się w miłej zabawowej atmosferze
na tle rywalizacji sportowej. Uczestniczyło w niej 37 osób niepełnosprawnych o różnym
schorzeniu i stopniu niepełnosprawnoņci oraz 13 opiekunów.

Turnus delfinoterapii na Krymie.
Stowarzyszenie nasze wspólnie z Fundacjń DOBRA WIOSKA z Warszawy zorganizowało pierwszy
w kraju wyjazd osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na turnus delfinoterapii który odbył się
w okresie 29 czerwca – 13 lipca 2009 w oņrodku Jałta w Jałcie na Krymie (Ukraina)
Delfinoterapia polega na zabawach osób niepełnosprawnych z delfinami w czasie, których osoby
te wykonujń okreņlone ćwiczenia ruchowe. W czasie tych zabaw wińzki ultradźwięków emitowane
przez delfiny przenikajń przez ludzkie tkanki powodujńc drobne korzystne zmiany w zniszczonych
komórkach. Delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy np. protezy czy też
nowotwory i tam właņnie wysyłajń swoje ultradźwięki regenerujńc zniszczone komórki. Podczas
zabawy z delfinami zwiększa się też u człowieka wydzielanie endorfin, czyli naturalnych substancji
produkowanych przez przysadkę mózgowń. Endorfiny zmniejszajń odczucie bólu, głodu,
ułatwiajńc oddychanie, wpływajń na termoregulację oraz wydzielanie się różnych hormonów. Chęć
popływania z delfinami jest tak silna, że osoby niepełnosprawne szybko i dokładnie wykonujń
wszystkie polecenia rehabilitantów. Często, aby zachęcić osoby niepełnosprawne z autyzmem do
zabawy delfin sam im przynosi piłki, hula-hop oraz lekko trńca je dziobem. Delfinoterapia jako
metoda leczenia, stanowi kompleks medyczno-psychologiczny, składajńcy się z bloków
diagnostycznego i korekcyjnego. Podstawń metody delfinoterapii jest „model sonaforetyczny”,
kiedy delfin występuje w roli naturalnego ultradźwiękowego sonaru, w wyniku czego zachodzi
pozytywna stymulacja centralnego systemu nerwowego oraz innych narzńdów pacjenta. W
metodzie tej odbywa się kontrola oddziaływania biosonaru na pacjenta przy pomocy hydrofonu, co
pozwala prowadzić ukierunkowane ,dozowane i wysoce skuteczne leczenie. Kontakt z delfinem w
wodzie pozwala w znacznym stopniu stymulować psychofizyczny rozwój oraz rozwój
psycholingwistyczny. Ważnym składnikiem delfinoterapii jest system rehabilitacji medycznopsychologicznej ,oraz kontakt i dozowanie osoby niepełnosprawnej z delfinem, który spełnia rolę
co-terapeuty. W przedmiotowym turnusie uczestniczyło troje naszych podopiecznych.

turnus sportowo – rehabilitacyjno – leczniczy ( letni obóz rekreacyjnosportowy )
Jest jednń z form aktywnego wypoczynku połńczonego z elementami rehabilitacji leczniczej,
społecznej i sportowej. Uczestnikami to dzieci, młodzież i osoby dorosłe ( niepełnosprawni ) wraz
z rodzinami posiadajńca szereg sprzężonych dysfunkcji tj. mózgowe porażenie, upoņledzenie
umysłowe, zespół Downa, epilepsja, inne przewlekłe choroby wrodzone lub nabyte wskutek
nieszczęņliwych wypadków.
Głównym celem jego realizacji było poprawa stanu zdrowia oraz sprawnoņci psychofizycznej,
poprawa i utrwalanie umiejętnoņci w zakresie samoobsługi oraz usamodzielnienia się, pozytywne i
prawidłowe kształcenie doņwiadczeń w zakresie integracji społecznej, umożliwienie pełnego
wypoczynku fizycznego oraz psychicznego, popularyzacja form sportowo-rekreacyjnych w ramach
aktywnego wypoczynku, działania w kierunku poprawy wiedzy turystyczno-krajoznawczej

W turnusie uczestniczyło ogółem 38 osób z tego 20 osób niepełnosprawnych i realizowany
był w ORW „ NADMORSKI” w Mrzeżynie w okresie od 02.08.-16.08.2009. Oprócz osób
niepełnosprawnych brali również udział dzieci i młodzież pełnosprawna. Pochodzili oni z
rodzin w których jest osoba niepełnosprawna będńca zarazem uczestnikiem turnusu.
Zorganizowanie przedmiotowej imprezy było idealnń formń o niezwykle cennym walorze tj.
zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport i zabawę która jednoczeņnie
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spełnia olbrzymiń rolę wychowawczń. Otwarta przestrzeń, swoboda, zmieniajńca się
różnorodnoņć wprowadzały uczestników w szczególnie pogodny i radosny nastrój. Słońce,
ņwieże powietrze, ruch zachęcały uczestników do wysiłku wyrabiajńc siłę i wytrzymałoņć.
Najważniejszń wartoņciń tej imprezy było wychowanie przez działanie. Nie słowo lecz
bezpoņrednie osobiste przeżycia wyzwoliły u osób niepełnosprawnych inicjatywę i
aktywnoņć. Dla niektórych uczestników była to jedyna forma leczenia w roku.
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza oraz
ņrodków PFRON w ramach indywidualnych dofinansowań.

III Forum Osób Niepełnosprawnych połńczone z X Paraspartakiadń
w dniach 20 – 21 października jako organizator wspólnie z VLO z Dńbrowy Górniczej,
CSiR - DG., UM DG zorganizowaliņmy III Forum Osób Niepełnosprawnych – Dńbrowa
Górnicza 2009 połńczone z X Paraspartakiadń Ņlńska i Zagłębia.
Zorganizowana w/w impreza była skierowana głównie do osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów i dała im realnń szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
Wskazała właņciwń drogę do lepszego poznania osobowoņci i możliwoņci jej uczestników,
oraz inspirowała do podejmowania prób integracji. Tego typu impreza, pochylajńca się
nad problematykń osób niepełnosprawnych w znacznej mierze przyczyniła się do
uwrażliwienia na codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz na bariery, które sń
często przez nich nie do pokonania. W czasie trwania imprezy odbył się cykl wykładów a
także dyskusja panelowa prowadzona przez specjalistów dotyczńce tematyki
nowoczesnych metod rehabilitacji wraz z przełamywaniem barier i stereotypów
dotyczńcych osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym.
Założenia i cele programowe zostały w pełni zrealizowane a tego typu imprezy winny być
organizowane cyklicznie.
W częņci sportowej uczestniczyło około 600 osób w tym około. 330 osób niepełnosprawnych o
różnym stopniu niepełnosprawnoņci, 70 wolontariuszy, 175 opiekunów, 25 osób przygotowujńcych
i przeprowadzajńcych przedmiotowń imprezę. Z terenu miasta Dńbrowy Górniczej uczestniczyło
130 osób niepełnosprawnych oraz 60 opiekunów i 50 wolontariuszy. Uczestnicy zawodów
reprezentowali oņrodki, szkoły, stowarzyszenia, i inne organizacje zajmujńce się osobami
niepełnosprawnymi. Ponadto uczestniczyły osoby spoza terenu miasta Dńbrowy Górniczej oraz
województwa ņlńskiego i małopolskiego. Uczestnicy reprezentowali 31 różnych instytucji
zajmujńcymi się osobami niepełnosprawnymi. Z Dńbrowy Górniczej reprezentowane były
następujńce instytucje:
Zespół Szkół Specjalnych nr 5
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4
Szkoła Podstawowa nr 20 z klasami integracyjnymi
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2
Stowarzyszenie RAZEM DO CELU
V LO im. Zamoyskiego z klasami integracyjnymi
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1
Ņrodowiskowy Dom Samopomocy
SOSW dla Słabo widzńcych i Niewidomych
Stowarzyszenie NEURON
Stowarzyszenie OTWARTE SERCA
Zespół Szkół Specjalnych nr 6
W drugim dniu Forum uczestniczyło około 150 osób reprezentujńcych oņrodki instytucje zajmujńce
się osobami niepełnosprawnymi nie tylko z Dńbrowy Górniczej ale również z Będzina, Sosnowca,
Jaworzna, Katowic, Zawiercia, Czeladzi, Mysłowic .
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza,
ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu , oraz wsparta materialnie przez
współorganizatorów tj. CSiR Dńbrowa Górnicza, Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych
Diecezji Sosnowieckiej, V LO im J. Zamoyskiego w Dńbrowie Górniczej.
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MIKOŁAJ
dnia 5 grudnia zorganizowaliņmy
Integracyjnń imprezę MIKOŁAJ 2009 dla osób
niepełnosprawnych z terenu miasta Dńbrowy Górniczej z elementami sportowymi. W/w impreza
odbyła się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dńbrowie Górniczej. Uczestniczyło w niej 95 osób
niepełnosprawnych oraz 47 osoby stanowińce opiekunów oraz obsługę zadania.
Oprócz
elementów sportowych odbyły się gry, konkursy plastyczne i zabawy taneczne.. Na koniec imprezy
przybył Mikołaj który wszystkich uczestników obdarował paczkami ze słodyczami oraz nagrodami
rzeczowymi za udział konkursach.
Przedmiotowa impreza była dofinansowana ze ņrodków Urzędu Miasta Dńbrowa Górnicza oraz
ņrodków PFRON w ramach zadań zleconych powiatu

Spotkania opłatkowe
 !6 grudnia 2009r
Stowarzyszenie było wspólnie z Duszpasterstwem Osób
Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej oraz zwycięzcń konkursu Dńbrowianina Roku
Panem Edwardem Bober współorganizatorem
spotkania opłatkowego osób
niepełnosprawnych z terenu miasta Dńbrowy Górniczej. Wņród zaproszonych goņci byli
m.in. przedstawiciele Kurii Biskupiej Diecezji Sosnowieckiej, Wojewody Ņlńskiego; Urzędu
Marszałkowskiego, posłowie, senatorowie, władze samorzńdowe Stowarzyszenie nasze
reprezentowane było przez grupę liczńcń 50 osób w tym 35 niepełnosprawnych.
 PZN Oddział Dńbrowa Górnicza zaprosił przedstawiciela naszej organizacji na spotkanie
opłatkowe. Uczestniczy w nim kol. Marek Bujakowski.

Podsumowujńc iw/w imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i pokazały że :






jest duże zapotrzebowanie na tego typu działania,
jak można przełamać bariery niepewnoņci i wiary we własne siły
jak można pobudzić osoby niepełnosprawne aby otwarły się do ludzi i im zaufały
jak należy dać szansę na usamodzielnienie się w ramach swoich możliwoņci.
jak należy umożliwić osobom niepełnosprawnym tzw. ”wyjņcie z domu”

W przedmiotowych imprezach uczestniczyło około 1170 osób z tego :
670 osób niepełnosprawnych o różnych schorzeniach w tym na wózkach inwalidzkich
370 osób to opiekunowie osób niepełnosprawnych
55 osób obsługujńcych zadanie ( obsługa techniczna, medyczna, instruktorska, itp.)
75 osób to wolontariusze pomagajńcy przy realizacji w/w imprezy

IV.

inne działania w 2009roku.

1. W miesińcu lutym w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw wspólnie z
przedstawicielami Sńdu Rejonowego w Dńbrowie Górniczej braliņmy aktywny udział w
dyżurach poņwięconych potrzebie prawu osób pokrzywdzonych przestępstwem.
2. W m-cu marcu zorganizowaliņmy spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczńce rozliczeń
podatkowych w szczególnoņci w zakresie ulg rehabilitacyjnych.
3. W okresie styczeń-grudzień 2009 dzięki zaproszeniu Caritas Diecezji Sosnowieckiej kilka osób
niepełnosprawnych z naszej organizacji uczestniczyło w projekcie „Wsparcia osób
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” Warsztaty odbywały się siedzibie Caritas w
Sosnowcu.
4. Czynnie członkowie naszej organizacji brali udział w cińgu całego roku w ogólnopolskiej akcji
„Razem Możemy Więcej” łńcznie z pikietń osób niepełnosprawnych pod Kancelariń Premiera w
Warszawie która odbyła się w miesińcu wrzeņniu .
5. Aktywnie uczestniczyliņmy przez cały rok w pracach Ruchu Społecznego „Dńbrowa z
Niepełnosprawnymi”
6. W okresie kwiecień-czerwiec aktywnie uczestniczyliņmy w akcji Kampanii Parkingowej przed
centrami handlowymi Dńbrowie i Sosnowcu.
7. uczestniczyliņmy w serii szkoleń organizowanych dla organizacji pozarzńdowych
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8. Przedstawiciel naszej organizacji brał udział spotkaniach dotyczńcych strategii rozwińzywania
problemów społecznych w mieņcie Dńbrowa Górnicza jak również w konsultacjach o dotacje na
2010r.
9. W m-cu maj-czerwiec koncern VATTENFALL zorganizował konkurs internetowy gniazd
bocianich dla osób niepełnosprawnych. Jednym z laureatów konkursu został członek naszej
organizacji Fabian Bujakowski. Pokłosem tego konkursu jest nawińzanie ņcisłej współpracy z
Wojewódzkń Stacjń Ornitologicznń w Bytomiu, podejmujńc działania przy ratowaniu gniazda
bocianiego w Strzemiszycach-Szałosowiźnie. Prace polegały na czyszczeniu i obcinaniu gałęzi
przy pomocy sprzętu i ludzi ze straży Pożarnej w Dńbrowie Górniczej. Akcjń koordynował
Marek Bujakowski.
10. W miesińcu czerwcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym
omówiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarzńdu za 2008r. udzielono
absolutorium ustępujńcemu Zarzńdowi, powołano nowy Zarzńd Stowarzyszenia i Komisję
Rewizyjnń, dokonano zmian w statucie oraz dyskutowano nad nurtujńcymi problemami
stowarzyszenia, przynależnoņci do niego, odpłatnoņci za odpłatne działania statutowe,
wysokoņci i regularnoņci wpłat składek członkowskich.
11. Od wrzeņnia 2009 we współpracy z MOPSem zorganizowano doraźnń pomoc żywnoņciowń dla
P.Jan Mazurek zam. ul. Starocmentarna w Dńbrowie Górniczej. Zainteresowano służby
miejskie problemem w/w osoby. Osobń organizujńcń całoņć akcji był Marek Bujakowski.
12. W wrzeņniu Stowarzyszenie brało udział w festiwalu NGO w Dńbrowie Górniczej.
13. Decyzjń Zarzńdu skreņlono z listy członków 23 osoby. Powodem ich skreņlenia było brak
zainteresowania się organizacjń i nie płacenie składek członkowskich.
14. Przedstawiciel naszej organizacji uczestniczył w miesińcu listopadzie w szkoleniu dotyczńcym
udzielenia dotacji Urzędu Miasta. Omówiono szczegółowo zmiany w zasadach składania
wniosków i oceniania programów konkursowych.
15. odbyło się 18 protokołowanych oraz kilka nieprotokołowanych posiedzeń Zarzńdu na których
na bieżńco omawiano sprawy dotyczńce działalnoņci organizacji. ( m.in. występowano z
wnioskami o dotacje, występowano z wnioskami o nawińzanie współpracy, omawianie
problemów dotyczńcych niepełnosprawnych itp.)
16. pełniono cotygodniowe dyżury członków Zarzńdu na których udzielano różnego rodzaju porad
prawnych, omawiano istotne problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
17. udostępniono 4 osobom niepełnosprawnym członkom naszego stowarzyszenia konto statutowe
organizacji dla indywidualnych zbiórek pieniężnych na leczenie i rehabilitację
18. kontynuowano ņcisłń współpracę z V LO im. J. Zamoyskiego w Dńbrowie Górniczej do którego
uczęszcza młodzież niepełnosprawna uczńca się w klasach integracyjnych a owocem tej
współpracy była wspólna organizacja III Forum Osób Niepełnosprawnych połńczona z X
Paraspartakiadń Ņlńska i Zagłębia oraz wsparcie naszych działań przez wolontariuszy
działajńcych w klubie wolontariusza działajńcego na terenie szkoły.
19. Przewodniczńcy Zarzńdu pracował w Powiatowej Społecznej Radzie ds. osób
niepełnosprawnych pełnińc w niej funkcję v-ce przewodniczńcego Rady.
20. Złożono wnioski o dotację na 2010r do instytucji państwowych, jednostek samorzńdowych.
21. 2009 rok był okresem dalszego aktywnego budowania partnerstwa pomiędzy naszń
organizacjń a administracjń samorzńdowń oraz innymi organizacjami pozarzńdowymi
zajmujńcymi się osobami niepełnosprawnymi. Spotkania miały na celu wymianę doņwiadczeń i
konsultacji, oraz zwróceniu uwagi na problemy osób niepełnosprawnych w mieņcie Dńbrowa
Górnicza szczególnie w zakresie likwidacji barier architektonicznych, edukacji, pomocy
społecznej, integracji.

Osińgnięcia.
1. w grudniu Przewodniczńcy Zarzńdu odebrał z rńk Prezydenta Miasta Dńbrowy Górniczej
wyróżnienie dla Zarzńdu Stowarzyszenia za wkład pracy w krzewieniu kultury fizycznej
,turystyki i rekreacji wņród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dńbrowy Górniczej.
2. Przez cały rok na bieżńco pisano o naszych działaniach na łamach gazet ( Dziennik Zachodni,
Przeglńd Dńbrowski,), stronach internetowych ( UM. Dńbrowy Górniczej, Diecezji
Sosnowieckiej, NGO, )
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Wolontariat.
W 2009r.organizacja nasza ņciņle współpracowała z kołem wolontariatu działajńcym w V LO. im.
J. Zamoyskiego w Dńbrowie Górniczej. Efektem tej współpracy była pomoc wolontariuszy przy
imprezach organizowanych przez naszń organizację. W 2009r pomagało nam około 75
wolontariuszy którzy w pełni wywińzywali się powierzonych obowińzków i zasługujń na słowa
uznania i podziękowania.

Informacje o kontrolach.
Stowarzyszenie w 2009r było kontrolowane przez Urzńd Miasta Dńbrowa Górnicza w zakresie
organizacji integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Kontrola
dotyczyła prawidłowoņci realizacji X Paraspartakiady Ņlńska i Zagłębia w ramach III Forum Osób
Niepełnosprawnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowoņci oraz stwierdziła, że przedmiotowe
zadanie zostało zrealizowane pod względem merytorycznym.

Pozostałe informacje.
W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie :
 nie prowadziło działalnoņci gospodarczej.
 nie zatrudniało pracowników etatowych. Zatrudniało tylko specjalistów na zasadzie umów
zleceń do realizacji poszczególnych programów ( turnus, paraspartakiada, wycieczki )
 nie udzielało żadnych pożyczek, nie nabyło ņrodków trwałych,
 nie zalega z zobowińzaniami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego
 rozliczyło się ze wszystkich zobowińzań finansowych ( umowy o dotację, dofinansowanie,
darowizny, itp.)

Niepowodzenia :
-

-

brak możliwoņci dotarcia do wszystkich osób niepełnosprawnych w mieņcie – brak dostępu do
bazy danych
brak pełnej samodzielnoņci finansowej co hamuje poczynania – zbyt małe ņrodki finansowe na
realizację zadań statutowych,
niepłacenie składek członkowskich przez wielu członków stowarzyszenia co utrudnia bieżńce
funkcjonowanie organizacji
brak większego zaangażowania wielu członków w działalnoņć organizacji.
brak właņciwej współpracy z organizacjami pozarzńdowymi zajmujńcymi się problemami
niepełnosprawnoņci na szczeblu lokalnym mimo apeli z naszej strony w celu wspólnego
rozwińzywania problemów osób niepełnosprawnych
niewystarczajńca znajomoņć organizacji w regionie co utrudnia starania w pozyskiwaniu
partnerów do współpracy i wspólnego rozwińzywania problemów osób niepełnosprawnych
nie uruchomienie punktu konsultacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych spowodowane
brakiem ņrodków finansowych
brak własnej niezależnej siedziby. co umożliwiło by
uruchomienie w niej punktu
konsultacyjnego i ņwietlicy ņrodowiskowej dla osób niepełnosprawnych
nie uzyskano statusu organizacji pożytku publicznego
brak zainteresowania na ofertę podjęcia współpracy i pozyskania sponsorów do realizacji
drugiego etapu programu edukacyjnego.
brak właņciwej współpracy ze Społecznń Powiatowń Radń Osób Niepełnosprawnych w
Dńbrowie Górniczej mimo że w jej składzie osobowym jest członek naszej organizacji.

Plany :
-

walczyć o prawa dla niepełnosprawnych a szczególnie w zakresie likwidacji barier
architektonicznych, zatrudnienia, integracji, czynnego udziału w życiu publicznym miasta
propagowanie Stowarzyszenia poprzez reklamę w miarę posiadanych ņrodków finansowych
opracować kolejne programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dokonać
aktualizacji już istniejńcych
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-

-

doprowadzić do utworzenia w mieņcie szerokiego programu w ramach tzw. partnerstwa
lokalnego szczególnie w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
pobudzić członków organizacji do lepszego zaangażowania i efektywniejszej pracy
wydać katalog o Stowarzyszeniu jeņli pozwolń na to ņrodki finansowe
wystńpić z apelem do innych organizacji pozarzńdowych w mieņcie w celu nawińzania
konstruktywnej współpracy z możliwoņciń powołania Forum Organizacji Pozarzńdowych
skupiajńcych organizacje działajńce na rzecz osób niepełnosprawnych
w miarę możliwoņci finansowych uruchomić punkt konsultacyjny dla potrzeb osób
niepełnosprawnych lub ņwietlicę ņrodowiskowń
pozyskać niezależny lokal na potrzeby siedziby stowarzyszenia
rozważyć możliwoņć uzyskania wpisu statusu organizacji pożytku publicznego dla naszej
organizacji

Podsumowujńc jesteņmy przekonani że :działalnoņć Zarzńdu za 2009r w ramach
posiadanych ņrodków finansowych spełniła w miarę oczekiwania
osób
niepełnosprawnych, była zgodna ze statutem i założeniami programowymi, wyzwoliła u
osób niepełnosprawnych uczestniczńcych w naszych imprezach poczucie wiary we własne
siły, przezwyciężenie oporów i nieufnoņci, aktywnoņć a przede wszystkim otwarcie się na
ņwiat i ludzi. Zdajemy sobie sprawę że nie wszystko udało się nam zrealizować że nie
spełniliņmy niektórych oczekiwań osób niepełnosprawnych, ale staraliņmy się w miarę
możliwoņci pomagać i wspólnie rozwińzywać problemy społecznoņci lokalnej w
szczególnoņci osób niepełnosprawnych.
Zarzńd Stowarzyszenia

