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I.

wstęp.
misja
Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest
organizacją pozarządową działającą na terenie powiatu grodzkiego Dąbrowa Górnicza i
Zagłębia. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego i posiada nr KRS-0000038502. Stowarzyszenie od 2002r
jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r jest członkiem Forum
organizacji pozarządowych działającym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej
Głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego
by przygotować je do Ŝycia w takim stopniu by były :
- jak najmniejszym cięŜarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa
- w miarę samodzielne
- mające poczucie własnej wartości
- akceptowane przez społeczeństwo
- przygotowane i wyuczone na miarę moŜliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z
kwalifikacjami i umiejętnościami
i realizowany jest poprzez
- wsparcie i pomoc materialną, medyczną, edukacyjną
- organizowanie turnusów sportowo – rehabilitacyjno - leczniczych
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, spotkań integracyjnych
- organizowanie róŜnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych środków finansowych na dofinansowanie
dla osób indywidualnych
- udostępnianie konta dla zbiórek pienięŜnych dla indywidualnych członków organizacji

Władze Stowarzyszenia.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie reprezentowane było przez :
Zarząd Stowarzyszenia w składzie
-

Przewodniczący – Bogdan Zandecki
V-ce Przewodniczący – Marzena Pałka
Sekretarz – Teresa Wojtal-Suchecka
Skarbnik- Marek Bujakowski
członkowie : Grzegorz Fijołek; Ludosława Oterman, Zbigniew Piaskowski

Komisja Rewizyjna jako organ nadzorujący reprezentowana była przez :
-

Przewodniczący – Andrzej Baran
V-ce przewodniczący – Marzena Malinowska
Sekretarz – Iwona Kowalska
członkowie – Marzena Wilczyńska; Edward Kawczyński
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II.

Opis prowadzonych działań w 2007 roku :
II.A.
turnus sportowo – rehabilitacyjno – leczniczy ( letni obóz rekreacyjnosportowy )
Jest jedną z form aktywnego wypoczynku połączonego z elementami rehabilitacji
leczniczej, społecznej i sportowej. Uczestnikami to dzieci, młodzieŜ i osoby dorosłe (
niepełnosprawni ) wraz z rodzinami posiadająca szereg sprzęŜonych dysfunkcji tj.
mózgowe poraŜenie, upośledzenie umysłowe, zespół Dovna, epilepsja, inne przewlekłe
choroby wrodzone lub nabyte wskutek nieszczęśliwych wypadków. Głównym celem jest :
- poprawa stanu zdrowia oraz sprawności psychofizycznej
- poprawa i utrwalanie umiejętności w zakresie samoobsługi oraz usamodzielnienia się
- pozytywne i prawidłowe kształcenie doświadczeń w zakresie integracji społecznej
- umoŜliwienie pełnego wypoczynku fizycznego oraz psychicznego
- popularyzacja form sportowo-rekreacyjnych w ramach aktywnego wypoczynku
- działania w kierunku poprawy wiedzy turystyczno-krajoznawczej
W turnusie uczestniczyło ogółem 76 osób z tego 33 osoby niepełnosprawne i realizowany
był w ORW „ NEPTUN” w Jantarze w okresie od 11.08.-31.08.2007r. Oprócz osób
niepełnosprawnych brali równieŜ udział dzieci i młodzieŜ pełnosprawna. Pochodzili oni z
rodzin w których jest osoba niepełnosprawna będąca zarazem uczestnikiem turnusu.
Zorganizowanie przedmiotowej imprezy było idealną formą o niezwykle cennym walorze tj.
zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport i zabawę która jednocześnie
spełnia olbrzymią rolę wychowawczą. Otwarta przestrzeń, swoboda, zmieniająca się
róŜnorodność wprowadzały uczestników w szczególnie pogodny i radosny nastrój. Słońce,
świeŜe powietrze, ruch zachęcały uczestników do wysiłku wyrabiając siłę i wytrzymałość.
NajwaŜniejszą wartością tej imprezy było wychowanie przez działanie. Nie słowo lecz
bezpośrednie osobiste przeŜycia wyzwoliły u osób niepełnosprawnych inicjatywę i
aktywność. Dla niektórych uczestników była to jedyna forma leczenia w roku

II.B.
program edukacyjny
Opracowany program przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej (
autyzm wczesnodziecięcy, zespół Dovna, mózgowe poraŜenie, upośledzenie umysłowe
róŜnego stopnia ) oraz rodziców i terapeutów zainteresowanych stymulacją intelektualną
dziecka. Jest prostszy niŜ system analityczny powszechnie stosowany w szkołach. W
programie tym zwraca się uwagę na wytworzenie pewnej filozofii pracy z dzieckiem która
przyczyniałaby się do podtrzymania atrakcyjności zajęć polegających na:
- entuzjazmie prowadzącego
- traktowanie pracy jako zabawy
- częste zmiany pomocy dydaktycznych
W dalszym ciągu mieliśmy problemy z pozyskaniem uczestników do tego programu oraz
sponsorów do zakupu materiałów na II etap. Posiadamy tylko komplet materiałów i pomocy
na etap I. Na oferty podjęcia współpracy oraz pozyskania sponsorów brak jest
zainteresowania i odpowiedzi.
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II.C.
imprezy integracyjne
1. w miesiącu kwietniu organizacja nasza zgłosiła Przewodniczącego Zarządu kol.
Bogdana Zandeckiego do konkursu „Dąbrowianina Roku” organizowanego przez
Dąbrowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy.
2. w m-cu maju nasi podopieczni brali udział w V Pikniku Osób Niepełnosprawnych
Spółdzielczości Mieszkaniowej który odbył się w Siewierzu-WaręŜycy. Zaproszenie
otrzymaliśmy z SM LOKATOR z Dąbrowy Górniczej. Impreza miała charakter
integracyjny. Spotkali się na niej niepełnosprawni z Katowic, Jaworzna, Sosnowca,
Dąbrowy Górniczej, Będzina, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej.
3. 1 czerwca zorganizowaliśmy integracyjną imprezę kulturalno-oświatową połączoną z
elementami sportowymi „SERCE ZA UŚMIECH” - DZIEŃ DZIECKA. Impreza z uwagi
na dobre warunki atmosferyczne odbyła się w Parku Hallera w centrum Dąbrowy
Górniczej. W powyŜszej imprezie która miała charakter masowy uczestniczyło około
500 osób w tym około 250 osób niepełnosprawnych. Pochodzili oni z ośrodków które
zajmują się osobami niepełnosprawnymi ( zespół Szkół Specjalnych nr 5 i 6; Szkolny
Ośrodek dla Niedowidzących, Warsztaty Terapii Zajęciowej, stowarzyszenia i
organizacje skupiające osoby niepełnosprawne, Środowiskowe Dzienne Domy Pomocy
Społecznej
4. w dniu 10 czerwca byliśmy współorganizatorem z okazji Dnia Dziecka X festynu dla
dzieci w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Strzemieszycach. Impreza miała charakter
integracyjny i uczestniczyły w nim dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna. Głównym
organizatorem był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Strzemieszycach.
5. 18 czerwca zorganizowaliśmy otwarte spotkanie konsultacyjne dla członków organizacji
pozarządowych, instytucji, rehabilitantów, lekarzy, specjalistów oraz rodziców
i
opiekunów osób niepełnosprawnych. Tematem spotkania była prezentacja nowych
technik w rehabilitacji – metody Tomatisa
stymulacji audio-psycho-fonologicznej.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu
następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności
językowych i komunikacyjnych a takŜe zwiększenia kreatywności oraz poprawa
zachowań społecznych. Prowadzącym wykład była psycholog, audio-psycho-fonolog
Małgorzata Surlej – trener w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji
interpersonalnej. Przedmiotowe spotkanie pokazało, Ŝe jest zapotrzebowanie na tego
typu spotkania i naleŜy w miarę moŜliwości je kontynuować zmieniając jednocześnie
tematy dotyczące nowych metod rehabilitacji.
6. 30 czerwca zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę dla osób niepełnosprawnych i
ich rodzin na trasie Dąbrowa Górnicza - Muzeum Piwowarstwa TYCHY- Muzeum
KsiąŜąt Pszczyńskich PSZCZYNA – Dąbrowa Górnicza. Uczestniczyło w niej 130 osób
w tym 74 osoby niepełnosprawne o róŜnym stopniu niepełnosprawności. O tym, Ŝe
impreza była udana świadczyły humory i nastroje jej uczestników
7. w dniach 12 - 14 października zorganizowaliśmy wycieczkę na trasie Dąbrowa
Górnicza – Warszawa – Dąbrowa Górnicza W wycieczce uczestniczyło 87 osób w tym
46 niepełnosprawnych. Niesamowite wraŜenia pozostawiły po sobie Park Łazienkowski
uroki starego miasta, Wilanów. Nocleg był nad Zalewem Zegrzyńskim – bazy
wypoczynkowej dla mieszkańców Warszawy. Nie zapomniano równieŜ o ognisku z
pieczeniem kiełbasek i zabaw na wesoło.
8. w dniach 16 - 17 października jako współorganizator wspólnie z VLO z Dąbrowy
Górniczej, Katolickim Stowarzyszeniem MłodzieŜy Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu,
PKZ-DG., CSiR-DG., UM DG zorganizowaliśmy I Forum Osób Niepełnosprawnych –
Dąbrowa Górnicza 2007 połączone z VIII Paraspartakiadą Śląska i Zagłębia.
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Zorganizowana w/w impreza była skierowana głównie do osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów i dała im realną szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
Wskazała właściwą drogę do lepszego poznania osobowości i moŜliwości jej
uczestników, oraz inspirowała do podejmowania prób integracji. Tego typu impreza,
pochylająca się nad problematyką osób niepełnosprawnych w znacznej mierze
przyczyniła się do uwraŜliwienia na codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz
na bariery, które są często przez nich nie do pokonania. W czasie trwania imprezy
odbył się cykl wykładów a takŜe dyskusja panelowa prowadzona przez specjalistów
dotyczące tematyki nowoczesnych metod rehabilitacji wraz z przełamywaniem barier i
stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym, zawodowym,
rodzinnym. ZałoŜenia i cele programowe zostały w pełni zrealizowane a tego typu
imprezy winny być organizowane cyklicznie. W części sportowej uczestniczyło około
650-750 osób w tym około. 350-400 osób niepełnosprawnych o róŜnym stopniu
niepełnosprawności, 44 wolontariuszy, 250-300 opiekunów. W części edukacyjnej
uczestniczyło około 100-120 osób wywodzących się z placówek zajmujących się
osobami niepełnosprawnymi jak równieŜ słuŜby zdrowia oraz rodziców i opiekunów
osób niepełnosprawnych
9. w dniach 4 -11 listopada czwórka naszych członków ( osoby niepełnosprawne) wraz z
opiekunami dzięki dobrej współpracy z V LO z Dąbrowy Górniczej uczestniczyło w
wycieczce integracyjnej do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W programie
przedmiotowej imprezy oprócz oficjalnej wizyty w Parlamencie Europejskim było
przewidziane zwiedzanie Luksemburga, ParyŜa, oraz pobyt w parku w
Eurodisneylandzie.. Niezapomniane wraŜenia pozostawiły na jej uczestnikach starówka
Luksemburga i Brukseli, wieŜa Aifla w ParyŜu oraz atrakcje podczas pobytu w
Eurodisneylandzie.
10. dnia 8 grudnia zorganizowaliśmy Integracyjną imprezę MIKOŁAJ 2007 dla osób
niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z elementami sportowymi. W/w
impreza odbyła się w Warsztatach Terapii Górniczej. Uczestniczyło w niej 160 osób w
tym 100 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowy Górniczej. Oprócz
elementów sportowych odbyły się gry i zabawy kulturalno-oświatowe. Na koniec
imprezy przybył Mikołaj który wszystkich uczestników obdarował paczkami ze
słodyczami oraz nagrodami.
Z imprez integracyjnych organizowanych przez nasze stowarzyszenie uczestniczyło około
1300-1600osób w tym około 750-850 osób niepełnosprawnych. Cieszyły się bardzo duŜym
zainteresowaniem i pokazały Ŝe :
 jest duŜe zapotrzebowanie na tego typu działania,
 jak moŜna przełamać bariery niepewności i wiary we własne siły
 jak moŜna pobudzić osoby niepełnosprawne aby otwarły się do ludzi i im zaufały
 naleŜy dać szansę na usamodzielnienie się w ramach swoich moŜliwości.
 naleŜy umoŜliwić osobom niepełnosprawnym tzw. ”wyjście z domu”

III.

pozostałe ( inne działania )
1. odbyło się 19 protokołowanych posiedzeń Zarządu na których na bieŜąco omawiano
sprawy dotyczące działalności organizacji. ( m.in. występowano z wnioskami o dotacje,
występowano z wnioskami o nawiązanie współpracy, omawianie problemów
dotyczących niepełnosprawnych itp.)
2. pełniono cotygodniowe dyŜury członków Zarządu na których udzielano róŜnego rodzaju
porad prawnych, omawiano istotne problemy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
3. udział członków naszej organizacji w pracach roboczych przy powołaniu Forum
Organizacji Pozarządowych w Dąbrowie Górniczej.
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4. 10 maja Przewodniczący Zarządu uczestniczył w otwartym spotkaniu mieszkańców
Dąbrowy Górniczej z Prezydentem Miasta Zbigniewem Podrazą na temat planów
samorządu na rok 2007 i wszystkie cztery lata kadencji. PowyŜsze spotkanie odbyło się
w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos-Masz wybór” i zorganizowane było przez
Stowarzyszenie Civitas. Przewodniczący w swoim wystąpieniu poruszył problemy osób
niepełnosprawnych a zakończył propozycjami powołania Pełnomocnika przy
Prezydencie Miasta ds. osób niepełnosprawnych, oraz pełnomocnika Społecznej Rady
przy Prezydencie d/s organizacji pozarządowych.
5. Przewodniczący Zarządu kol. Bogdan Zandecki do września 2007r przewodniczył
Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Po
powołaniu nowej Rady został ponownie jej członkiem pełniąc funkcję V-ce
Przewodniczącego Rady
6. udzielono wsparcia finansowego dla jednej osoby niepełnosprawnej przy zakupie szyn
do wózka inwalidzkiego aby móc wyjść z domu
7. udostępniono 11 osobom niepełnosprawnym członkom stowarzyszenia konto statutowe
organizacji dla indywidualnych zbiórek pienięŜnych na leczenie i rehabilitację
8. nawiązano ścisłą współpracę z V LO im. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej do
którego uczęszcza młodzieŜ niepełnosprawna ucząca się w klasach integracyjnych a
owocem tej współpracy była wspólna organizacja I Forum Osób Niepełnosprawnych
połączona z VIII Paraspartakiadą Śląska i Zagłębia oraz uczestnictwo w wycieczce
integracyjnej do Europarlamentu w Brukseli.
9. ZłoŜono wnioski o dotację na 2008r do UM DG.; PFRON-u; TVP S.A, Ministerstwa
Sportu w Warszawie itp.
10. 2007rok był okresem dalszego aktywnego budowania partnerstwa pomiędzy naszą
organizacją a administracją rządową i samorządową i polegała na spotkaniach celem
wymiany doświadczeń i konsultacji, oraz zwróceniu uwagi na problemy osób
niepełnosprawnych w mieście Dąbrowa Górnicza szczególnie w zakresie likwidacji
barier architektonicznych, edukacji, pomocy społecznej.
11. w grudniu Przewodniczący Zarządu odebrał z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowy
Górniczej wyróŜnienie za wkład pracy w krzewieniu kultury fizycznej ,turystyki i rekreacji
wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowy Górniczej.
12. zakończono prace przy opracowywaniu materiałów na stronę internetową. Strona
zostanie uruchomiona w m-cu styczniu 2008r.
Stowarzyszenie w 2007r nie było kontrolowane przez Ŝadne instytucje. Realizowało tylko
wnioski zawarte w protokole pokontrolnym z kontroli jaka miała miejsce w okresie listopadgrudzień 2006 przeprowadzonej przez NIK.

Niepowodzenia :
-

brak moŜliwości dotarcia do wszystkich osób niepełnosprawnych w mieście – brak
dostępu do bazy danych
brak samodzielności finansowej co hamuje poczynania – zbyt małe środki finansowe na
realizację zadań statutowych,
niepłacenie składek członkowskich przez członków stowarzyszenia co utrudnia bieŜące
funkcjonowanie organizacji
brak większego zaangaŜowania wielu członków w działalność organizacji.
brak właściwego zaangaŜowania niektórych członków Zarządu w bieŜącą działalność
stowarzyszenia zwłaszcza po wypadku jakiemu uległ w m-cu lipcu Przewodniczący
Zarządu kol. Bogdan Zandecki
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-

-

-

brak właściwej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
problemami niepełnosprawności na szczeblu lokalnym mimo apeli z naszej strony w
celu wspólnego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych
niewystarczająca znajomość organizacji w regionie co utrudnia starania w pozyskiwaniu
partnerów do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych
nie uruchomienie punktu konsultacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
spowodowane brakiem środków finansowych
brak własnej niezaleŜnej siedziby. co umoŜliwiło by uruchomienie w niej punktu
konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych
nie uzyskano statusu organizacji poŜytku publicznego

Plany :
-

-

-

-

walczyć o prawa dla niepełnosprawnych a szczególnie w zakresie likwidacji barier
architektonicznych, zatrudnienia, integracji, czynnego udziału w Ŝyciu publicznym
miasta
propagowanie Stowarzyszenia poprzez reklamę w miarę posiadanych środków
finansowych
opracować kolejne programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dokonać
weryfikacji juŜ istniejących
uczestniczyć czynnie o ile będą sprzyjające warunki w Ŝyciu publicznym miasta i
regionu
doprowadzić do utworzenia w mieście szerokiego programu w ramach tzw. partnerstwa
lokalnego szczególnie w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
pobudzić członków organizacji do lepszego zaangaŜowania i efektywniejszej pracy
wydać katalog o Stowarzyszeniu jeśli pozwolą na to środki finansowe
uruchomić stronę internetową o naszej organizacji jako jednej z form reklamy i kontaktu
z członkami
wystąpić z apelem do innych organizacji pozarządowych w mieście w celu nawiązania
konstruktywnej współpracy z moŜliwością powołania Forum Organizacji Pozarządowych
skupiających organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
w miarę moŜliwości finansowych uruchomić punkt konsultacyjny dla potrzeb osób
niepełnosprawnych lub świetlicę środowiskową
pozyskać niezaleŜny lokal na potrzeby siedziby stowarzyszenia
rozwaŜyć moŜliwość uzyskania wpisu statusu organizacji poŜytku publicznego dla
naszej organizacji

Podsumowując jesteśmy przekonani Ŝe :działalność Zarządu za 2007r w ramach
posiadanych środków finansowych spełniła w miarę oczekiwania osób niepełnosprawnych,
była zgodna ze statutem i załoŜeniami programowymi, wyzwoliła u osób
niepełnosprawnych uczestniczących w naszych imprezach poczucie wiary we własne siły,
przezwycięŜenie oporów i nieufności, aktywność a przede wszystkim otwarcie się na świat i
ludzi. Zdajemy sobie sprawę Ŝe nie wszystko udało się nam zrealizować ale staraliśmy się
w miarę moŜliwości pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy społeczności lokalnej w
tym przypadku problemy osób niepełnosprawnych.

