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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Wyszkowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z  Upośledzeniem 

Umysłowym za 2013 rok 

 

1. Dane organizacji 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Wyszkowie 

ul. Geodetów 76 

tel. 29 742 77 68, fax 29 242 77 68 

e-mail: zk.wyszkow@psouu.org.pl 

Data  utworzenia  Koła    -  czerwiec  1994 rok 

Numer  KRS 0000162757 

Numer  REGON – 012059870-00414                                                                                                           

Numer  NIP – 762-16-72-171 

2. Skład organu zarządzającego Koła – Zarząd Koła: 

1. Urszula Mikołajczyk  - przewodnicząca Zarządu Koła 

2. Krzysztof Frejnik    - wiceprzewodniczący Zarządu Koła 

3. Iwona Paszkiewicz  - sekretarz Zarządu Koła 

4. Anna Szklarska   - skarbnik Koła 

5. Ewa Gałązka   - członek Zarządu Koła 

3. Skład organu kontroli Koła – Komisja Rewizyjna: 

1. Edward Jarosz   -  przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Barbara Kajdanowicz  - członek 

3. Elżbieta Narojczyk  - członek 
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4. Cele statutowe organizacji 

Celem Stowarzyszenia jest: 

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków 

przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin 

Misją Stowarzyszenia jest: 

 dbanie o godność ludzką i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne 

miejsce w rodzinie i społeczeństwie,  

 wspieranie rodzin z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach i sytuacjach 

życiowych, a także w ich gotowości niesienia pomocy innym. 

5. Sposób realizacji celów statutowych 

1)  Informacje ogólne 

Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób     

z Upośledzeniem Umysłowym w Wyszkowie w 20 roku jego istnienia, jako terenowego koła bez 

osobowości prawnej, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej. Od 22 

marca 2005r. PSOUU Zarząd Główny i Koła bez osobowości prawnej posiadają status organizacji pożytku 

publicznego. 

2) Członkowie Koła 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w PSOUU Koło w Wyszkowie zarejestrowanych było 49 członków, w tym     

46 rodziców,  2 osoby z niepełnosprawnościami, 1 pracownik  zatrudniony w PSOUU, nie związany 

rodzinnie z osobą z niepełnosprawnością.  W poczet członków przyjęto 1 osobę. Nasi  członkowie to 

mieszkańcy powiatu wyszkowskiego oraz  dwie  osoby z gminy Łochów.                                                                                                                

Na WZC zaproszono 40 członków (w  roku 2014 skreślono z rejestru członków 9 osób, z powodu zaległości 

w płaceniu składek członkowskich).  

             



 3 

 

łącznie

,                       

w tym: 

Rodzi

ce/opi

ekuno

wie 

łączni

e, w 

tym 

K M 

osoby z 

niepełnosprawno

ścią 

intelektualną, 

które ukończyły 

18 rok życia 

łącznie, w tym 

K M 

pracownicy zatrudnieni 

w PSOUU, nie będący 

rodzicami/opiekunami 

osoby niepełnosprawnej 

łącznie, w tym 

K M 

inni 

łącznie

, w tym  

K M 

liczba 

członków 

zwyczajn

yh 

przyjętyc

h w 2012 

r. 

liczba 

członków

, którzy 

w 2013 

utracili 

członkost

wo 
 

 49 46 38 8 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0  

 

3)  W dniu 06 kwietnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków.         

W Zebraniu na 48 uprawnionych  obecne było 24 osoby.  Na  Zebraniu podjęto, m.in. uchwały 

zatwierdzające sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Koła za 2012 rok. Przyjęto 

również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła. 

Walne Zebranie Członków Koła przyjęło do realizacji następujące wnioski: 

1) Budowanie tożsamości organizacyjnej członków Koła PSOUU w Wyszkowie 

2) Doprowadzić do umieszczenia PŚDS podopiecznych Koła, którzy wymagają tej formy wsparcia 

3) Pozyskiwać środki na działalność statutową Koła, rozszerzenie oferty dla osób                                         

z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. 

4) Brać czynny udział w obchodach 50-lecia PSOUU 

5) Kontynuowanie współpracę z samorządami i ich jednostkami, organizacjami pozarządowymi 

6) Podjąć działania dla organizacji 20-lecia Koła w Wyszkowie 

Stan realizacji wniosków: 

1) Koło nasze, jak większość tego typu stowarzyszeń ma problemy z aktywnym zaangażowaniem 

członków w działalność na rzecz organizacji.  Od wielu lat istnieje stała kilkuosobowa grupa osób 

mających istotny wkład w bieżącą działalność jak i rozwój PSOUU. Podopieczni Koła i ich rodzice 

coraz częściej stają się klientami organizacji, korzystają z ofert Stowarzyszenia, bez przynależności 

do niego. Cześć rodziców  rezygnuje z członkostwa, gdy ich dziecko w danym okresie życia nie 

korzysta z konkretnych form pomocy. Zdarza się jednak, po wielu latach braku kontaktu ze 

Stowarzyszeniem, składają podania o przyjęcie ich dziecka do prowadzonych przez Koło WTZ,                 

w funkcjonowanie których wkład  mają  przez wiele lat inni aktywni  rodzice - członkowie.  
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Działania na rzecz budowania tożsamości organizacyjnej wymagają kontynuacji i pracy  u podstaw. 

Nasi członkowie – rodzice i  ich dzieci oraz inne osoby mieli możliwość uczestniczenia                            

w organizowanych przez Koło  szkoleniach, imprezach integracyjnych, konferencji. wycieczkach.                                                                                         

2) Poprzez przewodniczącą Zarządu Koła i zarazem radną Powiatu Wyszkowskiego kontynuowane 

były działania dla utworzenia w Wyszkowie Środowiskowego Domu Samopomocy. Powiat 

wyszkowski otrzymał w 2013 roku z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Mazowieckiego w 

Warszawie środki na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych 

umysłowo typu B.  31 grudnia 2013 roku Zarząd Powiatu Wyszkowskiego podpisał umowę na 

prowadzenie PŚDS ze Stowarzyszeniem "Ważna Róża" na lata 2014-2015.      

3)  W roku 2013 Zarząd Koła podejmował szereg działań na rzecz pozyskiwania środków na 

działalność statutową. Oprócz środków otrzymywanych z dotacji  (32 795 zł), występowaliśmy do 

darczyńców o środki pieniężne i rzeczowe. Wspomogło nas: Nadleśnictwo Wyszków, POMEL oraz 

p. Józef Wronkowski Sevrol -Dajmex (użyczone meble)                                                                                      

W miesiącu wrześniu 2013 roku skierowaliśmy pismo do Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o 

zwiększenie środków na działalność WTZ w roku 2014   z 75 000 zł do 80.000 zł (Zarząd Powiatu 

nie uwzględnił naszego wniosku). 

         4) Członkowie Koła, podopieczni oraz pracownicy uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach           

organizowanych z okazji Jubileuszu PSOUU -11 maja 2013 r. Plac Trzech Krzyży w Warszawie - Dzień 

Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013 – Pełna Kultura!;  25 października 2013 r, 

Warszawa Och Teatr  Fundacji  Krystyny Jandy  na rzecz Kultury - Gala Jubileuszowa;  28-29 listopada                

2013 r.  -  XXXVII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. 

 

5) Współpraca  z samorządami  i instytucjami Powiatu Wyszkowskiego w roku 2013 prowadzona była  

na bieżąco, przede wszystkim w ramach realizacji zadań publicznych, opracowywaniu programów, 

udziału w komisjach konkursowych, organizacji Debaty Publicznej. Współpracowaliśmy z 

Przedszkolem Integracyjnym w Wyszkowie i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, SOSz-W, PP-

P, ZSS   w Brańszczyku, POKiS w Wyszkowie, PCPR, OPS i PUP w Wyszkowie. 
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      Kontynuowaliśmy współpracę z MCPS w Warszawie, Wydziałem Polityki Społecznej MUW             

w Warszawie oraz  z Kołami naszego Stowarzyszenia z woj. Mazowieckiego  i Łódzkiego (w lutym 3 

osoby uczestniczyło w naradzie regionalnej PSOUU). 

       Na terenie naszych placówek  udzielaliśmy bezpłatnych porad w ramach Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz osobom chorym psychicznie w zakresie załatwiania spraw administracyjnych, prawnych                      

i socjalnych oraz przysługujących praw.  

6) W roku Jubileuszu planowana jest Kampania informacyjno-edukacyjna "Wczoraj, dziś, jutro 

przeciw dyskryminacji . W miesiącach maj - czerwiec dwugodzinne szkolenia dla uczniów  klas 

czterech wyszkowskich szkół ponadgimnazjalnych pn. "Istota niepełnosprawności intelektualnej, 

savoir - vivre wobec osób  z niepełnosprawnością" oraz Dni Otwarte w naszych placówkach - 

OREW i WTZ - dla przedstawicieli uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania (po jednej 

klasie). 

W sierpniu prezentacja bilbordowa " Mamy prawo do ..." na placu przy fontannie, z hasłami 

odnoszącymi się do praw człowieka. 

5 wrzesień, godz. 11.00 -  Msza Św. Jubileuszowa w kościele św. Wojciecha - z oprawą liturgiczną 

osób  z niepełnosprawnością intelektualną, członków rodzin i pracowników WTZ i OREW. 

 

8 wrzesień, godz. 11.00 - Seans filmowy "Chce się żyć" -sala widowiskowa WOK "Hutnik" - film 

przedstawiający historię młodego człowieka  z porażeniem mózgowym, który mimo uznania przez 

lekarzy za osobę bez świadomości i kontaktu, postanowił walczyć o swoją godność. 

   

10 wrzesień, godz. 11.00 -  Gala Jubileuszowa 20 lat Koła PSOUU w Wyszkowie "Od bierności do 

aktywności - barwy życia" w  sali widowiskowej WOK "Hutnik"  - prezentacja dokonań PSOUU na 

rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpracy z samorządami, występy 

artystyczne uczestników WTZ  i wychowanków OREW z udziałem innych osób, podziękowania. 

Spotkanie uczestników Gali  przy kawie i torcie jubileuszowym. 

         Patronat medialny nad wydarzeniami Jubileuszu potwierdziły dwa wyszkowskie tygodniki: 

Nowy Wyszkowiak, Głos Wyszkowa. 
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4) Zarząd Koła 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, na 

których podjęto 24 uchwały.  
Lp. Nr Uchwały  

Zarządu 

Koła 

Data 

podjęcia  

W sprawie 

 

obecni 

1. Nr 1 /13 17.01.2013 Zatw zmian zał. Nr 1 do Uchw Nr 15/2012 dn 13.10.2012r. w spr. Zatw 

Preliminarza rocznych kosztów dział WTZ 2013r pierwsza aktualizacja 

4 ZK, Kierownik 

WTZ, Gł..Księgowa 

2. Nr 2 /13 17.01.2013 Zatwierdz Aneks nr 3 do Arkusza org OREW w Wyszkowie 2012/2013.  

3. Nr 3 /13 18.02.2013 Przyjęcie Instrukcji w spr ochrony danych osobowych obowiązującej w 

PSOUU Koło w Wyszkowie. 

5 ZK, Kierownik  

WTZ 

4. Nr 4 /13 18.02.2013 Wystąpienia do Kapituły Odznaczeń PSOUU o przyznanie medalu 

Wiernie i wytrwale 

 

5. Nr 5 /13 18.02.2013 Wystąpienia do Kapituły Odznaczeń PSOUU o nadanie Dyplomu 

Honorowego wraz z Kulą Doskonałości 
 

6. Nr 6 /13 18.02.2013 Trybu zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Koła 

PSOUU w Wyszkowie, ustalenia porządku i regulaminu obrad. 
 

7. Nr 7 /13 18.02.2013 Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Arkusza Organizacyjnego OREW na rok 

szkolny 2012/2013. 
 

8. Nr 8 /13 4.04.2013 Przyjęcia „Sprawozdania merytorycznego z działalności Koła PSOUU w 

Wyszkowie za 2012r. 

5 ZK, przewodn. 

Komisji Rewizyjnej 

9. Nr 9 /13 4.04.2013 Przyjęcia „Sprawozdania finansowego Koła PSOUU w Wyszkowie za 

okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.” 

 

10. Nr 10/ 13 4.04.2013 Zatwierdzenie aneksu nr 5 do Arkusza Organizacyjnego OREW 

2012/2013 

 

 

11. Nr 11/ 13 01.07.13 Upoważnienie przew. ZK do zawierania umów cywilnoprawnych i 

wolontarystycznych  dot. zadań publicznych  

4 ZK, Kierownik 

WTZ 

12. Nr 12 /13 01.07.13 Zatwierdzenie Aneksu nr 6 do Arkusza Organizacyjnego OREW w 

2012/2013. 
 

 

13. Nr 13 /13 22.08.13 Przyjęcie członka Koła p. Lidia Rojek 

 

5 ZK, Kierownik 

WTZ,  Gł. Księgowa 

14. Nr 14 /13 22.08.13 Zatwierdzenie Arkusza organizacyjnego OREW w Wyszkowie na rok 

szkolny 2013/2014. 
 

15. Nr 15 /13 14.09.13 Zatw  zmian zał. Nr 1 do Uchw Nr 15/2012 dn 13.10.2012r. w spr. Zatw 

Preliminarza rocznych kosztów dział WTZ w 2013r. druga aktualizacja 
4 ZK, Kierownik 

WTZ 

16 Nr 16 /13 14.09.13 Zatwierdzenie projektu  Preliminarza kosztów działalności WTZ w 

2014r. 
 

 

17. Nr 17 /13 14.09.13 Zatwierdzenie aneksu nr 1 do Arkusza Organizacyjnego OREW na rok 

szkolny 2013 /2014.   
 

18. Nr 18 /13 22.10.13 Wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy i Wynagradzania … Tabela 

dodatków funkcyjnych z tytułu.  pełnienia funkcji opiekuna stażu  

nauczyciela 

5  ZK, 

Główna Księgowa  

 

19. Nr 19 /13 22.10.13 Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Arkusza Organizacyjnego OREW  na rok 

szkolny 2013 /2014   
 

20. Nr 20 /13 22.10.13 Zatw. zmian zał. Nr 1 do Uchw Nr 15/2012 dn 13.10.2012r. w spr. Zatw 

Preliminarza rocznych kosztów dział WTZ w 2013r. trzecia aktualizacja 

 

21. Nr 21 /13 27.11.13r. Zatwierdzenia w Kole PSOUU w Wyszkowie planu inwentaryzacji na 

2011r. oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnych OREW i WTZ . 

4 ZK, Kierownik 

WTZ 

22. Nr 22 /13 16.12.13 Zatw zmian zał. Nr 1 do Uchw Nr 15/2012 dn 13.10.2012r. w spr. Zatw 

Preliminarza rocznych kosztów dział WTZ w 2013r. 4 aktualizacja 

5ZK, Kierownik 

WTZ, Gł. Księgowa 

22 Nr 23 /13 16.12.13 Zatwierdzenie  aneksu  nr 3 do Arkusza Organizacyjnego OREW na rok 

szkolny 2013/2014  

 

23 Nr 24 /13 31.12.13 Zatwierdzenie projektu  Preliminarza kosztów działalności WTZ w 2014r. 
 

5ZK, Kierownik 

WTZ, Gł. Księgowa 
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Ustalenia w sprawach bieżącej działalności Koła, w tym placówek Zarząd podejmował na podstawie 

decyzji. 

 5) Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Kola  

W okresie sprawozdawczym przewodnicząca Zarządu Koła wydala 6 zarządzeń wewnętrznych: 5 

dotyczących powołania zespołów do realizacji zadań publicznych oraz 1 w sprawie wprowadzenia 

Instrukcji Inwentaryzacyjnej w PSOUU Koło w Wyszkowie. 

6) Organ kontroli Koła PSOUU w Wyszkowie 

W 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W trakcie kontroli z zakresu działalności 

merytorycznej oraz finansów Koła nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja zaleciła  Zarządowi bieżące 

analizowanie opłacania składek przez członków Koła i przypominanie członkom o tym obowiązku.                 

7) Elektor Koła 

Przedstawicielem Koła w najwyższej władzy Stowarzyszenia – Zgromadzeniu Elektorów była p. Urszula 

Mikołajczyk, jednocześnie przewodnicząca Zarządu. Uczestniczyła w corocznym Zgromadzeniu Elektorów 

(8.06.2013 r.)) 

Członkowie. Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektor Koła z tytułu pełnionych funkcji nie 

pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. 

8) Dodatkowe zaangażowanie społeczne członków Zarządu Koła       

Przedstawiciel Koła p. Krzysztof Frejnik jest przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych.  Jest prezesem Stowarzyszenia  „Życzliwi Poszkodowanym” – Stowarzyszenie 

Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie. 

          Przewodnicząca Urszula Mikołajczyk jest  trzecią kadencję  radną Powiatu Wyszkowskiego; obecnie 

członkiem: Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,  Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz 

Komisji Rewizyjnej. Jest również członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wyszkowie.    
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     9)   Zasięg działalności Koła    

             Koło PSOUU w Wyszkowie zasięgiem swojego działania obejmuje głównie obszar powiatu 

wyszkowskiego.  Z działalności prowadzonej przez Koło korzystały również niepełnosprawne z kilku 

ościennych powiatów (węgrowski, pułtuski, ostrowski). 

    10)  Działalność statutowa 

Koło prowadzi nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Działalność służąca realizacji celów statutowych odbywała się w okresie sprawozdawczym przede 

wszystkim   poprzez: 

1. Prowadzenie stałych placówek. 

2. Imprezy, wyjazdy, spotkania integracyjne. 

3. Działalność promującą osoby niepełnosprawne i pracę Koła. 

4. Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

10.1. Prowadzenie stałych placówek 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

I. Informacje ogólne: 

 

Nazwa, typ i rodzaj placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Wyszkowie, 

placówka umożliwiająca dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział 

w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i 

nauki, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty. Placówka pobytu dziennego. 

Adres placówki: 07 -200 Wyszków, ul. Geodetów 76 tel. 29/472 77 68 

Data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 2011r. 

Rejestracja placówki: Wpis w prowadzonej przez Powiat Wyszkowski, Ewidencji Szkół i Placówek 

Niepublicznych z dniem 27 września 2010r pod numerem EP 4320-11-08/2010 

Liczba wychowanków w okresie od 01.01.2013r.  do 31.12.2013r. 

a. na początku okresu sprawozdawczości: 40 

b. na końcu okresu sprawozdawczości: 40 
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c. w okresie od 06.05.2013r. do 31.10.2013r. w ramach zadania zleconego przez Powiat Wyszkowski 

„Żyj pełnią życia - aktywność drogą do samodzielności” grupa 12 dzieci uczestniczyła w zajęciach 

rytmiczno-muzycznych (11 wychowanków OREW i 1 dziecko niepełnosprawne spoza placówki). 

             Imię i nazwisko dyrektora: Iwona Paszkiewicz 

                   z-ca dyrektora ds. pedagogicznych Joanna Grabowska 

     II  Obiekt: 

1. Wydzielony lokal w budynku mieszkalnym 

2.  Tytuł użytkowania: umowa użyczenia na czas nieokreślony                                                                       

3. Powierzchnia w m²: 132 m                                                                                                                         

 III. Korzystający z placówki: 

Placówka działała w oparciu o Arkusz organizacyjny OREW na rok szkolny 2012/2013 oraz 

2013/2014 zatwierdzany przez Zarząd Koła (aneksowany każdorazowo przy zmianach organizacji pracy 

placówki) wraz z Tygodniowym rozkładem zajęć R-W i WWR, Planem nadzoru pedagogicznego na dany 

rok szkolny, Harmonogramem współpracy z rodzicami, Programem Wychowawczym OREW na lata 2011-

2014, Programem Profilaktyki na lata 2013-2015. Arkusz organizacyjny 2012/2013 aneksowano 6-krotnie, 

na r.szk. 2013/2014 dokonano trzech aktualizacji. Zmiany w arkuszu organizacyjnym dokonano m.in. w 

związku z przyjęciem i skreśleniem wychowanków, zatrudnieniem specjalistów do prowadzenia zajęć 

WWR, zmianą liczby godzin pracy specjalistów. 

 

W okresie sprawozdawczym liczba wychowanków OREW przedstawiała się następująco: 

 

2013r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wczesne 

wspomaganie 

rozwoju 

37 37 36 37 37 37 37  35 29 29 29 28 

Zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

Razem 

 

40 

 

40 

 

39 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

38 

 

35 

 

35 

 

35 

 

34 

 

Liczba wychowanków w 2013 r. była różna w poszczególnych miesiącach, co wynikało z  przyjęcia 

nowych dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz dokonanych skreśleń wychowanków                  

z powodów następujących: 

- rozpoczęcie nauki w szkole (wiąże się z zakończeniem zajęć wwr) - 8 dzieci, 

- skreślenie 2 wychowanków objętych WWR (wyjaśnienie nieobecności), 
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Finansowanie: 

- z subwencji oświatowej – łącznie w 2013r. - 45 wychowanków;  

- realizacja zadania publicznego zleconego przez Powiat Wyszkowski „Żyj pełnią życia – aktywność drogą 

do samodzielności - 12 osób z niepełnosprawnością. 

 

 w  podziale na przedziały wiekowe: 
 

Przedział wiekowy Liczba wychowanków 

OREW                          Zadanie powiatowe  

0-6 lat 31 11 

7-18 lat 12                      1 

19-25 lat                      2   0 

Łącznie dzieci i młodzież   45   12 

 

 uczestnicy OREW wg miejsca zamieszkania: 

- powiat wyszkowski – 37 os,        - powiat węgrowski    - 3 os,   

- powiat pułtuski        -   1 os,        - powiat wołomiński  - 1 os,      - Ostrów Maz.  -   3 os,            

 

2. Stopień niepełnosprawności intelektualnej w stosunku do wychowanków: 
 

Stopień niepełnosprawności intelektualnej  Dzieci i młodzież niepełnosprawna 

 

OREW  Zadanie Powiat 

wyszkowski 

Norma intelektualna 2                  0 

lekki 0 0 

umiarkowany 4 0 

znaczny 0 0 

głęboki 8 1 

nieokreślony 31 11 

Łącznie dzieci i młodzież   45 12 

 

Wśród ujętych w tabeli wychowanków o nieokreślonym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, 

opóźnieniem rozwoju oraz normą intelektualną jest 17 dzieci ze spektrum autyzmu. 

 

IV. Personel:  

1. Ogólna liczba personelu, bez względu na czas pracy i formę zatrudnienia: 

a. administracyjno - obsługowy: 6       b. merytoryczny:  14                 

 
1a. Personel administracyjny i obsługowy: 

 

Lp. Stanowisko Typ umowy Wykształcenie Uwagi 

 

1. Dyrektor 

 

Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Wyższe  

Oligofrenopedagogika 

 

1 etat  

2. Z-ca Dyrektora ds. 

pedagogicznych                                                                                                                                                                               

Umowa o pracę na czas 

określony  

Wyższe 

Psychologia 

0,1 etatu 
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3. Główny księgowy 

 

Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Wyższe, 

podyplomowe 

Finanse i 

rachunkowość  

0,5 etatu 

4. Rejestratorka – kadrowa 

 

Umowa o pracę na czas 

nieokreślony 

Średnie techniczne 1 etat 

5. 

 

Pomoc nauczyciela 

 

Umowa o pracę na czas 

określony do 30.06.2014r. 

Wyższe zawodowe 

Oligofrenopedagogika 

 

1 etat 

6. Pomoc nauczyciela 

 

Umowa z PUP 1.09.13 - 

31.03.14r. 

Wyższe zawodowe 

pedagogiczne 

0,5 etatu 

7. Sprzątaczka 

 

Umowa o pracę na czas 

nieokreślony  

zawodowe 0,5 etatu 

 

 

1b. Personel merytoryczny OREW stan zatrudnienia na 31.12.2013r. 

 

Lp. Nazwisko / Stanowisko 

 

Typ umowy Wykształcenie Uwagi 

1.  Nauczyciel-psycholog 

 

Umowa o pracę na 

czas nieokreślony  

Wyższe 

 nauczyciel 

dyplomowany 

pensum  

2 h /tyg                                                        

2.  Nauczyciel-pedagog (pensum godzin 

dyrektora)  

Umowa o pracę na 

czas nieokreślony 

Wyższe 

 nauczyciel 

kontraktowy 

pensum  

4 h /tyg                                                        

3.  Nauczyciel-Oligofrenopedagog 

 

Umowa o pracę na 

czas nieokreślony  

 

wyższe  

nauczyciel 

kontraktowy 

0,67 etat  

20 h/tyg 

 

4.  Nauczyciel-terapeuta 

Oligofrenopedagog 

Umowa o pracę na 

czas nieokreślony 

wyższe  

nauczyciel 

stażysta 

1 etat 

30 h/tyg 

5.  Nauczyciel-Logopeda/ terapeuta SI 

Oligofrenopedagog     

Świadczenie usług 

 

wyższe  

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnio 

5,5 h./tyg 

6.  psycholog/terapeuta SI 

 

Świadczenie usług  wyższe  

nauczyciel 

stażysta 

Średnio  

2 h./tyg 

7.  Nauczyciel-Logopeda/Oligofrenopedag 

 

Umowa zlecenie 

 

wyższe  

nauczyciel 

mianowany 

Średnio  

12,5 h/tyg 

8.  Nauczyciel-Oligofrenopedagog 

 

Umowa zlecenie 

 

wyższe  

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnio  

8 h/tyg 

9.  Nauczyciel-Oligofrenopedagog Umowa zlecenie 

 

wyższe  

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnio  

6,5 h/tyg 

10.  Nauczyciel - muzykoterapeuta 

 

Umowa zlecenie 

 

wyższe  

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnio  

1 h/tyg 

11.  Nauczyciel-Oligofrenopedagog 

 

Umowa zlecenie 

 

wyższe 

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnio  

1 h/tyg 

12.  Fizjoterapeuta Umowa zlecenie techniczne Średnio  
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 do 28.02.14r. 

 

 1 h/tyg 

13.  Rehabilitant  Umowa zlecenie 

 

Wyższe 

 

Do 4 h/tyg 

14.  Fizjoterapeuta 

 

Świadczenie usług 

30.06.2013r. 

Wyższe 

 

Do 2,5 h/m-c 

 

Personel merytoryczny – zadanie zlecone przez Powiat Wyszkowski. „Żyj pełnią życia – aktywność drogą 

do samodzielności w okresie od 1.05. 2013r do 30.09.2013r – mgr A.Ropelewska-Gerek 

Organizacja zadania w OREW polegała na prowadzeniu zajęć rytmiczno-muzycznych dla 12 uczniów. 

 

VI.  W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono procedury kwalifikacyjnej na stopień awansu 

nauczyciela. Zarząd Koła nie dokonywał oceny pracy pracowników OREW. 

 

VII. Praktyki odbywane w OREW 

1. 1 osoba - praktyka asystencka 20godz. – kierujący: Akademia Pedagogiki Specjalnej                          

w Warszawie, termin  realizacji dn. 01- 05.07.13r.  

2. 1 osoba - praktyka studencka 80 godz. – kierujący: Szkoła Wyższa im. P.Włodkowica                       

w Płocku Filia  w Wyszkowie termin  realizacji dn. 25.10. – 08.11.2013r. 

 

VIII. Finansowanie działalności placówki: 

W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania OREW pochodziły z: 

- dotacji Zarządu Powiatu w Wyszkowie na działalność oświatową, rozliczenie wykorzystania dotacji 

składane jest po zakończonym miesiącu i na koniec roku kalendarzowego.  

- ze środków pozyskanych przez Koło na realizację zadania „Żyj pełnia życia- aktywność drogą do 

samodzielności” zajęcia rytmiczno-muzyczne dla 12 dzieci w OREW,  

- składek placówkowych, darowizn rodziców, środków własnych Koła (koszt świadczonych usług 

rehabilitacji ruchowej dla wychowanków). 

 

Krótki opis realizacji zadań z uwzględnieniem organizacji, rodzajów i metod terapii oraz efektów 

terapeutycznych: 

Nadrzędnym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii rozumianej jako 

niezależność i samodzielność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych 
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dziecka oraz wsparcie rodziny m.in. w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka oraz radzenia sobie z 

faktem posiadania dziecka niepełnosprawnego. 

Realizując w/w cele w roku 2013r. ośrodek prowadził działalność edukacyjno-terapeutyczną w 

stosunku do 45 wychowanków. 

 
Formy działalności przedstawia poniższa tabelka: 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka (WWR) 

 

 

- 37 wychowanków 

Od momentu wykrycia 

niepełnosprawności do 

rozpoczęcia nauki w szkole 

Zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze dla osób z 

upośledzeniem umysłowym w 

stopniu głębokim 

Działania rewalidacyjno- wychowawcze 

(ZR-W) 

- 2 dzieci 

Dzieci od 3 r.ż. do 

rozpoczęcia nauki w szkole 

Działania rewalidacyjno- wychowawcze 

– realizacja obowiązku szkolnego i 

nauki 

- 6 wychowanków 

Dzieci i młodzież do 25 r.ż. 

 

Wymiar godzin zajęć danego dziecka uzależniony jest od formy uczestnictwa na podstawie 

orzeczenia / opinii PP-P.  

Organizowaliśmy w 2013r.: 

1.  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wymiar od 4 do 8 godz./m-c (średnio 1,5 godz./ tyg.) 

2. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

- indywidualne – 2 osoby wymiar 10 godz./tyg. 

- zespołowe – 2 zespoły wymiar 20 godz./tyg.  

W okresie sprawozdawczym wychowankowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju 

uczestniczyli w większości w zajęciach indywidualnych oraz w 2-3 osobowych grupach w wymiarze       

1,5 godz./tyg.  

 

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest: 

 umożliwienie całkowitego wyeliminowania zaburzeń i dalszego prawidłowego rozwoju dziecka 

 zapobieganie pogłębianiu i utrwalaniu deficytów, co  może skutkować względnie prawidłowym 

dalszym rozwojem przy niewielkim późniejszym wsparciu terapeutycznym 

 poprawienie stanu zdrowia poprzez uruchomienie wszelkich potencjalnych rezerw procesu 

rozwojowego 
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 osiąganie większej sprawności ruchowej, dojrzałości poznawczej, emocjonalnej oraz w zakresie 

umiejętności samoobsługowych, co ma umożliwić dzieciom lepszą adaptację do realizowania nauki 

poza domem rodzinnym 

 bardziej harmonijny rozwój we wczesnych etapach, który skutkować będzie efektywniejsza nauka 

w szkole. 

W OREW prowadzone są różne formy zajęć: terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, 

terapia integracji sensorycznej i rehabilitacja ruchowa; stosowane są różne metody pracy m.in. Metoda 

symultaniczno-sekwencyjna, metoda Dobrego Startu, elementy Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, 

wykorzystuje się stymulację polisensoryczną wg pór roku Poranny Krąg, programy aktywności Knilla. 

Terapeuci pracują nad korektą wad wymowy, usprawnianiem mowy czynnej i komunikacji alternatywnej, 

kształtowaniem funkcji poznawczych, zwiększaniem samodzielności wychowanków. 

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizowane dla osób z upośledzeniem umysłowym                         

w stopniu głębokim mają na celu usprawnianie w następujących obszarach: komunikowanie się                                 

i nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka, usprawnianie ruchowe 

w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientację                             

w przestrzeni, wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach 

życia oraz rozwijanie zainteresowania otoczeniem i wyzwalanie własnej aktywności dzieci. 

Pracujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczno – edukacyjne stworzone przez 

zespoły wyznaczone do pracy z dzieckiem. Przed utworzeniem programu dokonujemy diagnozy 

funkcjonalnej podopiecznego, analizujemy zebraną dokumentację, rozmawiamy z rodzicami, 

przeprowadzamy próby edukacyjne z dzieckiem.  Programy są okresowo ewaluowane i dokonywane są 

zmiany w obszarach w których dziecko poczyniło postępy. 

Dokonując ewaluacji programów możemy stwierdzić, że dzieci w części zrealizowały zakładane cele 

terapeutyczne; 

- poszerzył się zakres kompetencji komunikacyjnych, 

- dzieci udoskonaliły umiejętność planowania ruchowego, poprawił się wzorzec chodzenia; 

- zmniejszyła się spastyka dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; 

- poprawiły się mechanizmy równoważne u dzieci z zaburzeniami SI i zmniejszyły zaburzenia sensoryczne; 
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- sygnały wysyłane przez dzieci niemówiące stały się bardziej rozumiane przez otoczenie; pojawił się gest 

zaprzeczania i potakiwania; 

- zwiększyła się sprawność manualna, aktywność i samodzielność wychowanków. 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach w OREW; zdarzające się nieobecności rodzice wcześniej 

zgłaszają, co stwarza innym wychowankom możliwość dodatkowego udziału w zajęciach na zastępstwo. 

Udało się nam stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania pomiędzy rodzicami i pracownikami; troszczymy 

się o dziecko i akceptujemy trudności z jakimi się zmaga konsekwentnie dążąc do poprawy jego rozwoju.  

Działalność Zespołu Terapeutycznego 

W skład Zespołu Terapeutycznego wchodzą wszyscy specjaliści zaangażowani w pracę                                   

z wychowankiem dla określania, wdrażania, realizowania i ewaluacji jego indywidualnego programu.                   

Do zadań zespołu terapeutycznego OREW należy m.in.:  

- wnikliwa analiza opinii/orzeczeń PP-P i zawartych w nich zaleceń, 

- dokonywanie oceny rozwoju i funkcjonowania wychowanków oraz wypracowanie i modyfikowanie 

indywidualnych programów terapeutycznych, 

- współpraca z rodziną wychowanka w zakresie opracowania  i realizowania programu terapii i zaleceń 

terapeutów oraz wsparcie rodziny wychowanka. 

Spotkania zespołu odbywały się wg ustalonego harmonogramu; omawiane były trudności 

występujące podczas realizacji zajęć oraz postępy wychowanków; wielu z nich rozpoczynało zajęcia                           

w nowej placówce i w początkowym okresie wspólnie pokonywaliśmy wiele trudności związanych nie 

tylko z adaptacją.  

Współpraca z rodzicami:  

W pracy terapeutycznej z dzieckiem bardzo ważna jest współpraca z rodziną dziecka, głównie 

poprzez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach                           

z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań 

dziecka i utrwalanie właściwych z nim relacji, udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji 

w zakresie pracy z dzieckiem. Przeprowadzono warsztat Eliminowanie trudnego zachowania u dziecka wg 

metody behawioralnej C.Sutton. 

Rodzice współuczestniczą w realizacji indywidualnego programu terapeutycznego dziecka, wnoszą 

uwagi do programu i otrzymują instruktarz do ćwiczeń w domu. Terapeuci po zajęciach przekazują 
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rodzicom uwagi o pracy dziecka i udzielają wskazówek. Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych 

porad psychologa i oligofrenopedagoga. 

Rodzice uczestniczą w zebraniach i spotkaniach tj. obchody Dni Godności, Dzień Matki; udział w 

Debacie publicznej dot. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych dało możliwość podniesienia 

kompetencji społecznych rodziców w zakresie prawa. 

Rodzice tworzą Sekcję Rodziców a ich przedstawiciele tzw Grupa Koordynacyjna 3-osob. 

współpracuje z dyrektorem placówki w zakresie bieżącej pracy OREW.  

Na prośbę rodziców dzieci z nieprawidłowym rozwojem objętych w naszym Ośrodku 

oddziaływaniami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju udostępniliśmy salę do przeprowadzenia 

treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa. Decyzja była podyktowana potrzebą wsparcia rodziców w ich 

oddziaływaniach rehabilitacyjnych dla wyrównywania szans rozwojowych dzieci, co jest zgodne z 

prowadzoną przez OREW działalnością statutową.  

Współpraca z innymi podmiotami: 

Kadra zarządzająca ośrodka utrzymuje na bieżąco kontakt z Zarządem Koła, ponadto w miarę 

potrzeby: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie w sprawach wydawania opinii/orzeczeń 

wychowankom, udział w spotkaniu organizowanym przez PP-P nt. rodzajów udzielanej pomocy dzieciom 

z autyzmem; z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w sprawie bieżących rozliczeń i okresowych 

sprawozdań w ramach SIO. Za pośrednictwem Zarządu Koła PSOUU w sprawie złożenia oferty na 

realizację zadania publicznego ze środków Wojewody mazowieckiego 2013r. 

Nawiązano współpracę z Ośrodkiem Szkoleń SCOLAR w Warszawie w celu przeprowadzenia na 

bazie OREW szkolenia ze środków POKL dla kadry oświatowej - wymiar 40 godz dydaktycznych tj 4 dni 

szkoleniowe (soboty i niedziele). Udział wzięli pracownicy OREW i nauczyciele z innych placówek: PP-P,  

ZSzS Brańszczyk, OSz-W Wyszków oraz Filia w Gaju, Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak łącznie 16 

osób. 

Pracownicy OREW uczestniczyli w realizowanych przez Koło zadaniach tj. udział w Obchodach 

Dni Godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pomoc w organizacji Debaty publicznej 

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, w obsłudze organizowanych przez Koło szkoleń, 

organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych. 

Ponadto pracownicy brali udział w spotkaniach: 

- pracowników placówek PSOUU z Zarządem Koła dn.17.01.2013r. w WTZ, 
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- dla organizacji pozarządowych. w sprawie. pozyskiwania dotacji udzielanych przez Powiat w 2013r.  

(24.01.2013), 

- dla OPP w sprawie. zasad uzyskiwania dotacji – organizacja Burmistrz Wyszkowa ( dn.12.02.13), 

- Edukacja osób niepełnosprawnych. w powiecie wyszkowskim i możliwości zatrudniania – org. Starosta 

Powiatu(25.02.2013)                                                                                                                                                        

- spotkanie z Prokuratorem Okręgowym nt. udzielania pomocy obywatelom w trudnej sytuacji rodzinnej 

(dn. 11.04.2013 PCPR). 

Kontrole, wizytacje i ich wynik: 

W dn. 11.01.2013r. Mazowiecki Kurator Oświaty Delegatura w Ostrołęce dokonał kontroli w 

zakresie prawidłowości organizowania i realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych 

i zespołowych. Wydane zalecenia  pokontrolne dotyczyły organizowania zajęć w wymiarze określonym w 

rozporządzeniu i prowadzenia zajęć przez jednego nauczyciela; zalecenia zostały wykonane z dniem 

1.02.2013r. 

Marzec 2013r. - przeprowadzono okresową kontrolę spełniania warunków sanitarnych                                

i higienicznych OREW; nie wydano zaleceń pokontrolnych.   

 

Warsztaty  Terapii Zajęciowej  
           

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa placówki: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej 

2. Imię i nazwisko Kierownika WTZ: Marek Rosłoniec 

3. Staż pracy z osobami niepełnosprawnymi: 14 lat 

4. Adres placówki: ul. I Armii Wojska Polskiego 89 A, 07-200 Wyszków 

5. Data podjęcia działalności: 2004.XII.06 

6. Liczba uczestników: 30 

 

II. Obiekt   

1. Wydzielony lokal w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

2. Tytuł użytkowania: użyczony (umowa użyczenia z dnia 23.04.2002 r., aneks nr 2 z dn. 

01.04.2011 r. Użytkowanie na okres od 23.04.2002 r. do 31.03.2014 r.) 

3. Powierzchnia w m²: 389,44  

 

III. Korzystający z placówki 

1. Ogólna liczba korzystających: 30 osób 

2. Wiek korzystających: 
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 Wiek  Płeć 

kobiety Mężczyźni 

do lat 20 - - 

21 - 29 6 8 

30 - 39 6 5 

40 - 49 2 3 

50 - 59 - - 

Razem: 14 16 

 

3. Stopień niepełnosprawności: 

Stopień niepełnosprawności Liczba osób 

umiarkowany 10 

znaczny 20 

Razem: 30 

 

4. Stopień niepełnosprawności intelektualnej na podstawie ostatniego badania psychologicznego: 

Stopień niepełnosprawności intelektualnej Liczba osób 

norma intelektualna 2  

lekki 3  

umiarkowany 21 

znaczny 3 

głęboki 1 

Razem: 30 

 

 

5. Kalectwa i zaburzenia towarzyszące: 

Kalectwa i zaburzenia towarzyszące Liczba osób 

epilepsja 6 

dysfunkcje wzroku, niewidomi 3 

zaburzenia słuchu, mowy, głuchota 6 

dysfunkcje narządu ruchu 3 

mózgowe porażenie dziecięce 4 

choroba psychiczna (psychoza) 3 

epizody, stany depresyjne 1 

 

6. Liczba osób, które opuściły placówkę w okresie sprawozdawczym: 1 

 

7. Przyczyny opuszczenia Warsztatów: sprawy osobiste.  

 

8. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach: 

Miesiąc Frekwencja (%) 

styczeń 79,39 

luty 83,00 
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Najniższa frekwencja wystąpiła w miesiącu lipcu (78,18 %). Spowodowana była, m.in. pobytem trzech 

uczestników w domu z powodu problemów zdrowotnych oraz przyjęciem nowego uczestnika.  

  

9. Uczestnicy według sprawności w poruszaniu się: 

Sprawność w poruszaniu się Liczba osób Kobiety Mężczyźni 

1) samodzielnie 27 14 13 

2) na wózku inwalidzkim z 

opiekunem 

2 1 1 

3) z przewodnikiem lub 

opiekunem 

1 - 1 

 IV. Personel 

1. Ogólna liczba personelu, bez względu na czas pracy i formę zatrudnienia: 

a. merytorycznego: 9 

b. administracyjnego: 3 

c. obsługowego: 2 (sprzątaczka, kierowca)    

2. Skład personelu: 

2.1 Personel administracyjny i obsługowy: 

Stanowisko Wykształcenie Typ umowy 
Kierownik, 

psycholog 

(MR) 

 

Wyższe, magister psychologii.  

Kursy i szkolenia: 

1. 4-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez 

Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   

2. Studia podyplomowe w zakresie Coachingu na WSP im. J. Korczaka w 

Warszawie 

3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Studium pomocy psychologicznej i 

socjoterapii  

4. „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych i różnorodne objawy i metody 

terapii” 

5. „Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych” 

6.  „Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych” 

7. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” 

8. „Metody i techniki ewaluacji projektów profilaktycznych” 

9. „Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń 

europejskich” 

Umowa o pracę 

marzec 87,78 

kwiecień 86,21 

maj 87,72 

czerwiec 87,67 

lipiec 78,18 

sierpień 81,79 

wrzesień 80,79 

październik 84,96 

listopad 86,67 

grudzień 84,03 

ŚREDNIA 84,02 
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10. „Wsparcie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej” 

11. „Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usługi osobom 

niepełnosprawnym” 

12. „Jak skuteczniej udzielać pomocy profesjonalnej” 

13. „Życie po 18-tce. Nowatorskie rozwiązania w rehabilitacji dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną” 

14. „Zatrudnienie wspomagane” 

15. „Terapia zachowań problemowych”  

16. Kurs podstawowy z języka angielskiego (poziom A1) 

17. „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

zaburzeniami psychicznymi” 

18. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi” 

19. „Godne życie, niezależne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną – 

wsparcie w samodzielnym mieszkaniu”. 

20. „Opracowanie i realizacja programów oparcia społecznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia sieci 

powiązań pomiędzy obszarem ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej”   
21. Szkolenie „ONI też walczą z depresją, współistniejące zaburzenia i choroby 

psychiczne u osób z upośledzeniem umysłowym” 

22. „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

Główny 

Księgowy 

(ACh) 

 

Wyższe magisterskie kierunek: zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania 

zasobami pracy.  

Ukończone studia podyplomowe: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

Kursy i szkolenie:  

1. „Świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz ustalanie wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń związanych z pracą” 

2. „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach społecznych i organizacjach” 

3. „Zasady funkcjonowania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej” 

4. „Ewaluacja w projektach EFS” 

5. „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” 

6. „Najnowsze kompendium zmian w przepisach dotyczących prawa pracy od 

2012 r.” 

7. Certyfikat administratora bezpieczeństwa informacji – warsztaty 

8. Warsztaty wdrożeniowe opracowanie dokumentacji ochrony danych 

osobowych. 

9. „Podatki i rachunkowość w organizacjach pozarządowych” 

Umowa o pracę 

Pracownik ad 

ministra-

cyjno-

biurowy, 

kadrowa (ID) 

 

Studia magisterskie ekonomiczne, specjalizacja: rachunkowość i podatki. Uczelnia 

Vistula. 

Studia wyższe licencjackie w WSSE w Warszawie, kierunek: rachunkowość.  

Kursy i szkolenia: 

1 „Starter. Realizowany w ramach projektu Sprawna organizacja pozarządowa”  

2. Podstawy prawa pracy w działalności organizacji pozarządowych. 

3. Kurs: „Profesjonalny Menadżer w NGO” 

4. Szkolenie „Wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji 

pozarządowych – darowizny, ochrona danych osobowych, informacja publiczna” 

 

Umowa na czas  

określony 

Kierowca (JN) 

 

Średnie: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw 

Kursy i szkolenia: 

„Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”  

 

Umowa 

zlecenie 

Sprzątaczka 

(MŁ) 

 Umowa  

zlecenie 
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2.2 Personel merytoryczny: 
Stanowisko Wykształcenie Typ umowy 

Terapeuta 

zajęciowy 

(MB) 

 

Wyższe magisterskie: oligofrenopedagog 

Licencjat, studia pedagogiczne, kierunek: rewalidacja.  

Kursy i szkolenia: 

1. „Wiklina – kurs podstawowy” 

2. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” 

3.  „Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych” 

4. „Psychologia komunikacji. Jak budować satysfakcjonujące relacje nauczyciela z 

rodzicami” 

5. „Zatrudnienie wspomagane” 

6. „Kurs wikliny dla zaawansowanych o formy ogrodowe” 

7. „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

psychicznymi” 

8. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi” 

9. Kurs „Gimnastyka korekcyjna w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym” 

10. „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

Umowa o pracę 

Terapeuta 

zajęciowy 

(BG) 

 

Wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika ogólna, oligofrenopedagogika - 

podyplomowa. 

Wyższe zawodowe, kierunek: pedagogika specjalna 

Technik technologii żywienia – żywienie zbiorowe 

Kursy i szkolenia:  

1. „Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych” 

2. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” 

3. „Choreoterapia” 

4. „Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych” 

5. „Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usługi osobom 

niepełnosprawnym” 

6. „Przygotowanie promotorów środowiskowych programów profilaktycznych” 

7. „Strategie profilaktyczne a lokalne możliwości zapobiegania demoralizacji i 

wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” 

8. „Odpowiedzialność czy zachowania ryzykowne” 

9. „Psychologia komunikacji. Jak budować satysfakcjonujące relacje nauczyciela z 

rodzicami” 

10. „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

zaburzeniami psychicznymi” 

11. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi” 

12. Masaż Shantala – wykorzystanie w pracy z dziećmi z zaburzeniami oraz 

zdrowymi. 

13. Biblioterapia. 

14. Konferencja „Zdrowe dziecko – wspólny cel” 

15. Warsztaty szkoleniowe „Zumba na lekcjach wychowania fizycznego” 

16. „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

17. „ONI też walczą z depresją, współistniejące zaburzenia i choroby psychiczne u 

osób z upośledzeniem umysłowym” 

Umowa o pracę 

Terapeuta 

zajęciowy 

(AM) 

 

Wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika ogólna.  

Wyższe zawodowe, pedagogika – edukacja plastyczna. 

Studium nauczycielskie – nauczanie początkowe 

Kursy i szkolenia: 

1. Witraż – kur podstawowy”  

Umowa o pracę 
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2. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” 

3. „Wszystko o papierze – techniki graficzne” 

4. Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usługi osobom 

niepełnosprawnym” 

5. „Usprawnianie wielokierunkowe dziecka z M.P.dz. w systemie Conductive 

Education (PetÖ) 

6. „Arteterapia – Świat Tworzywem Twórczym” 

7. „Czy można wejść na wierzchołek świata” 

8. Rythmica – viva” Terapia przez teatr, muzykę i ruch” 

9. „Psychologia komunikacji. Jak budować satysfakcjonujące relacje nauczyciela z 

rodzicami” 

10. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi” 

11. „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

Terapeuta 

zajęciowy 

(AM) 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Ciechanowie – terapeuta zajęciowy 

Licencjat – profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Studia podyplomowe w 

zakresie edukacji elementarnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią 

pedaggiczną  

Kursy i szkolenia: 

 1.„Tradycyjne techniki tkackie” 

2. „Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usługi osobom 

niepełnosprawnym” 

3. „Program zajęć interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla osób zajmujących się 

zawodowo pomocom ofiarom i sprawcom przemocy” 

4. „Psychologia komunikacji. Jak budować satysfakcjonujące relacje nauczyciela z 

rodzicami” 

5. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” 

6. „Kwiaty z tkanin” 

7. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi” 

8. „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

Umowa o pracę 

Terapeuta 

zajęciowy 

(KT) 

 

Wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna i nauczanie 

zintegrowane. 

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. 

Licencjat – pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Szkolenia: 

1.  „Praca bez barier” 

2.  „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

psychicznymi” 

3. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi” 

4. Konferencja w ramach projektu „Chcemy – możemy! Promowanie aktywności 

społeczno-obywatelskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną, pt. Razem we 

własnych sprawach” 

5. Kurs „Gimnastyka korekcyjna w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym” 

6. Warsztaty szkoleniowe „Zumba na lekcjach wychowania fizycznego” 

Umowa o pracę/ 

przebywa na 

zwolnieniu 

lekarskim  

Terapeuta 

zajęciowy  

(MN) 

Wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika w specjalności edukacja 

wczesnoszkolna-nauczanie zintegrowane. Licencjat: pedagogika w zakresie 

pedagogiki rewalidacyjnej. 

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika. 

Kurs „Biblioterapia” 

„Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

Umowa o pracę 

Terapeuta Wyższe licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i Umowa na czas 
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zajęciowy 

(MF) 

oligofrenopedagogika. 

Szkolenia: 

1. „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” 

2. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 

3. Seminarium „Terapia ręki cz. II grafomotoryka” 

4. „Sposoby integrowania grup poprzez zajęcia socjoterapeutyczne” 

5. „Terapia metodą integracji sensorycznej – studium przypadku” 

6. „Etapy rozwoju mowy. Objawy niepokojące. Sposoby wspierania rozwoju 

mowy” 

7. „Mobilna rekreacja muzyczna, jako metoda działań rehabilitacyjnych w 

zajęciach muzykoterapii – warsztaty” 

8. „Uczucia i emocje. Jak je rozpoznawać i nazywać?” 

9.  „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

określony w 

ramach prac 

interwencyjnych 

Pracownik 

socjalny (UM) 

 

SGGW-AR w Warszawie, tytuł inżyniera rolnika. 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, tytuł 

pracownika socjalnego. I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 

Kursy i szkolenia: 

1. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” 

2. „Psychologia komunikacji. Jak budować satysfakcjonujące relacje nauczyciela z 

rodzicami” 

3. „Aktywacja środowisk lokalnych na rzecz pomocy i samopomocy społecznej w 

powiatach: ostrowskim, pułtuskim i wyszkowskim” 

- Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego 

- Tworzenie projektu z elementami zarządzania nim 

- Public Relations w organizacji 

4. „Metody i techniki ewaluacji projektów profilaktycznych” 

5. „Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń 

europejskich” 

6. „Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i 

młodzieży” 

7. „Program zajęć interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla osób zajmujących się 

zawodowo pomocom ofiarom i sprawcom przemocy” 

8. „Warsztaty Terapii Zajęciowej – zadania PCPR w zakresie tworzenia i 

działalności” 

9. Z WTZ do pracy – rozwiązania systemowe 

10. Konferencja – zróbcie mi miejsce między wami – włączanie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwo, deklaracje i realia – 

potencjały i bariery 

11. „Budowa i przygotowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego” 

12. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo” 

13. „Rozwój seksualny dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną” 

14. „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

zaburzeniami psychicznymi” 

15. „Aktywne metody pracy grupowej z osobami niepełnosprawnymi”.   

16. Seminarium doradczo-warsztatowe dla działaczy PSOUU. 

17. Przygotowanie strategii rozwoju problemów społecznych. 

18. „Godne życie, niezależne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną – 

wsparcie w samodzielnym mieszkaniu”. 

19. „Opracowanie i realizacja programów oparcia społecznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia sieci 

Umowa o pracę 
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powiązań pomiędzy obszarem ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej”. 

20. „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji” 

21. „ONI też walczą z depresją, współistniejące zaburzenia i choroby psychiczne u 

osób z upośledzeniem umysłowym” 

Zajęcia 

muzyczne 

Uniwersytet Warszawski, kierunek muzykologia, przygotowanie pedagogiczne, 

instruktor rytmiki, szkolenie: „Muzykoterapia, profilaktyka i terapia muzyczna” 

Umowa zlecenie 

 

Wolontariusze: 

- 1 logopeda (zajęcia logopedyczne odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu),   

- 3 osoby wspierające osoby niepełnosprawne na wycieczce do lasu na grzybobranie,   

- 1 fotograf (warsztaty fotograficzne). 

 

V. Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

1. WTZ jest placówką pobytu dziennego. 

2. Terapia zajęciowa odbywa się w 5 osobowych grupach w pracowniach tematycznych: 

L.p. Rodzaj pracowni 

1. gospodarstwa domowego 

2. umiejętności społecznych 

3. wikliniarsko-modelarska 

4. tkacko-hafciarska 

5. malarsko-plastyczna  

6. informatyczna 

 

Prowadzone są także zajęcia dodatkowe z: 

 witrażu, 

 biżuterii, 

 ogrodnicze, 

 tenis stołowy, 

 zajęcia sportowe, 

 choreoterapia,  

 zajęcia muzyczne. 

 

3. Pracownie stanowią strukturę organizacyjną. Prowadzenie konkretnych form terapii stanowi treść 

pracowni.  

Rehabilitacja społeczno – zawodowa uczestników ma na celu stworzenie szansy na funkcjonowanie 

społeczne i zawodowe na rynku pracy. 

Do podejmowanych oddziaływań należy, np.: 

I. Rozwijanie i utrwalenie wiadomości teoretycznych niezbędnych w pracy zawodowej, m.in: 

a) Znajomość materiałów potrzebnych przy produkcji: 

- główne składniki niezbędne w produkcji, 

- zasady przechowywania produktów i materiałów, 

- umiejętność oceny przydatności surowców do produkcji, 

- znajomość zasad doboru materiałów. 

b) Znajomość narzędzi i urządzeń: 

- znajomość przeznaczenia poszczególnych naczyń, narzędzi i urządzeń, 
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- znajomość obsługi urządzeń    

II. Rozwijanie umiejętności praktycznych, m.in.: 

a) planowanie: 

- przygotowywanie materiałów, 

- zachowanie kolejności wykonywania poszczególnych operacji,  

- czas wykonania. 

b) organizacja pracy, m.in.: 

- dobór odpowiednich narzędzi, 

- umiejętność właściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami, 

- zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, 

- dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy. 

c) dokładność wykonywania czynności: 

- zgodność wykonanego produktu z założonym wzorcem. 

d) kontrola wykonanego produktu: 

- wizualizacja produktu finalnego, 

- odrzucenie produktu wadliwego. 

III. Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy zawodowej, m.in.: 

a) rozwijanie samooceny i samokontroli w zakresie wykonywanych czynności, 

b) kształtowanie obowiązkowości i wytrwałości w doprowadzaniu pracy do końca: 

- znajomość praw i obowiązków pracownika, 

-znajomość wartości pracy,   

c) umiejętności pracy w zespole i współ-odpowiedzialności za wykonywane zadanie, 

d) rozwijanie motywacji i tempa pracy, 

e) podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, 

f) ćwiczenia koncentracji i pamięci. 

IV. Rozwijanie umiejętności m.in. w zakresie: 

a) czynności życia codziennego, 

b) samoobsługi i higieny osobistej, 

c) wyglądu zewnętrznego, 

d) odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivru. 

V.  Przygotowanie do życia w środowisku społecznym poprzez rozwijanie, m.in:  

a) umiejętności interpersonalnych, 

b) wiedzy o sobie samym, 

c) umiejętności rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

d) umiejętności komunikacyjnych, 

e) umiejętności komunikowania się poprzez internet, 

f)   aktywności w sytuacjach społecznych, 

g) ćwiczenia z orientacji przestrzennej, 

h) pełnienia roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, obywatela i pracownika.  

 

L.p. Formy terapii 

1. Zajęcia sportowe 

2. Ćwiczenia ogólno-usprawniające 

3. Pomoc psychologiczna 

4. Arteterapia 
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5. Przygotowanie do pracy  

6. Choreoterapia 

7. Zajęcia rewalidacyjne 

 

VI. Metody pracy: 

 słowne, 

 praktyczne, 

 oglądowe, 

 objaśniająco – poglądowe, 

 samodzielne dochodzenie do wiedzy, 

 weryfikujące. 

 

VII. Zajęcia rekreacyjno – edukacyjne 

Nieodłącznym elementem rehabilitacji były zajęcia rekreacyjne, które pozwalały wyjść uczestnikom 

z WTZ – „mikro świat” i zetknąć się z „makro światem”; różnymi sytuacjami społecznymi i wymaganiami 

otoczenia. Stanowiło to doskonałą formę zbadania i wykorzystania nabytych umiejętności społecznych           

i zawodowych uczestników WTZ.     

L.p. Rodzaje zajęć   

1. Wycieczki 

krajoznawczo – 

edukacyjne. 

 Wycieczka do Stegny. 

 Wycieczka po wiklinę do Leszna. 

2.  Imprezy 

integracyjne. 

  Obchody w WTZ Dnia Zakochanych (wewnętrzne) 

 Tłusty Czwartek (wewnętrzne) 

 Obchody Dnia Kobiet (wewnętrzne)  

 Wielkanoc (wewnętrzne) 

 Udział w obchodach Dnia Godności Osoby z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 2013 – Pełna Kultura 

oraz w debacie pod tytułem: „Miejsce i rola osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w nowoczesnym 

społeczeństwie demokratycznym”. Debata odbyła się w 

Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Organizator ZG PSOUU w Warszawie. 

 Zabawa Andrzejkowa w Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym 

 Mikołajki oraz IX – lecie WTZ (wewnętrznie)  

3. Uczestnictwo  

w wystawach, 

konkursach, 

koncertach, 

spotkaniach 

 „Misterium Męki Pańskiej”. Organizator DPS Niegów. 

 Przedstawienie „Teatr Akademią Tradycji”. Organizator 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w 

Wyszkowie. 

 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych w Nasielsku. Organizator fundacja 

„Bądźmy Razem”. W kategorii kobiet zajęliśmy I, II i IV 

miejsce. 

 „My też potrafimy - Pokonaj siebie”. Organizator Ośrodek 



 27 

Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w 

Wyszkowie oraz szkoły filialne w Niegowie i Gaju.  

 III Parada Moli Książkowych z okazji Dnia Książki i Praw 

Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza. Organizator Miejsko - 

Gminna Biblioteka Publiczna. 

 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Wyszkowie.  

 I Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w 

Brańszczyku.  

 Grupa self-adwokatów zaprezentowała prelekcję na temat 

świąt majowych (wewnętrzne).   

 Wystawa prac uczestników WTZ w Quad-Winkowski 

podczas Pikniku Rodzinnego. 

 Grzybobranie z rodzicami, wolontariuszami oraz OREW. 

 Kolędowanie zespołu muzycznego WTZ dla przedszkoli. 

4. Udział w 

szkoleniach oraz 

elementy 

rehabilitacji 

społecznej i  

zawodowej. 

 „Feryjne Warsztaty z Warsztatami w Miejsko – Gminnej 

Bibliotece Publicznej oraz „Wakacyjne fantazje z WTZ” – 

uczestnicy w roli instruktorów prowadzili zajęcia z 

dziećmi i młodzieżą ucząc ich różnych technik 

wykorzystywanych podczas terapii zajęciowej. 

 Udział self-adwokatów w konferencji pt: „Osoby 

Niepełnosprawne w Powiecie Wyszkowskim i możliwości 

ich funkcjonowania na rynku pracy”. Organizator Starosta 

Powiatu Wyszkowskiego i Rektor Szkoły Wyższej im. 

Pawła Włodkowica w Płocku.  

 Udział w debacie publicznej pt.: Konwencja o prawach 

osób niepełnosprawnych - początek nowej ery”. 

Uczestnicy WTZ pomagali przy przerwie kawowej, szatni 

oraz jedna osoba brała udział w panelu dyskusyjnym.  

 Udział uczestników w warsztatach fotograficznych. 

 Zajęcia praktyczne m.in. w: sklepie z odzieżą używaną, 

salonie rowerowym, salonie meblowym, firmie 

transportowej, sklep wielobranżowy. Przykładowe 

czynności jakie wykonywały osoby niepełnosprawne to: 

wieszanie ubrań na wieszaki, segregowanie ubrań według 

kolorów, prace porządkowe, składanie ubrań, wystawianie 

rowerów na zewnątrz sklepu, czyszczenie rowerów, 

czyszczenie i polerowanie mebli, odkurzanie, mycie szyb i 

luster, zamiatanie placu, grabienie trawników,  

przygotowywanie terenu pod zieleń, pielenie chwastów, 

rozwożenie ziemi pod trawnik.  

 

 

VIII. Działalność Rady Programowej. 

Radę Programowa WTZ tworzą następujący pracownicy: 

- kierownik, psycholog 
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- terapeuci zajęciowi, 

- pracownik socjalny. 

Przewodniczącym Rady Programowej jest kierownik Warsztatów. 

Do zadań Rady Programowej należy m.in.: 

- przygotowanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dla uczestników Warsztatu, 

- co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i 

terapii, 

- co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii, 

- ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych, 

- dysponowanie środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia 

dla każdego uczestnika zgodnie z „Regulaminem korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na 

trening ekonomiczny przez uczestnika WTZ”, 

- podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatów i przedkładanie Zarządowi Koła. 

Posiedzenia Rady Programowej WTZ udokumentowywane są w formie protokołów i odbyło się ich 47. 

Każdy z uczestników realizuje Indywidualny Program Rehabilitacji, który jest tworzony  i weryfikowany 

na podstawie zgromadzonych dokumentów, obserwacji, działań i zachowań    w Warsztacie i poza 

placówką oraz ustaleń z uczestnikiem, rodzicem/opiekunem prawnym. Program jest realizowany w 

pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie 

psychologiczne. Dużą rolę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku.  

Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika. 

 

Rada Programowa: 

 w styczniu nastąpiła zamiana pracowni oraz zatwierdzenie Indywidualnych Programów 

Rehabilitacji - 30 uczestników, 

 w czerwcu dokonała półrocznej oceny postępów w rehabilitacji społecznej i zawodowej - 30 

uczestników,  

 w lipcu nastąpiła zamiana pracowni oraz zatwierdzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji - 

29 uczestników, 

 w październiku został zatwierdzony Indywidualny Program Rehabilitacji - 1 uczestnik,  

 w grudniu dokonała rocznej oceny postępów w rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatwierdziła dla 27 uczestników „3 – letnie oceny kompleksowej realizacji Indywidualnego 

Programu Rehabilitacji uczestnika”.   

 

Funkcjonował Samorząd WTZ składający się z sześciu przedstawicieli uczestników WTZ. Samorząd jest 

wybierany przez uczestników WTZ. Do zadań samorządu należy m.in. zgłaszanie uwag, problemów, 

propozycji dotyczących szeroko rozumianej działalności WTZ. Jest organem doradczym kierownika 

Warsztatu. Odbyło się 12 zebrań Samorządu WTZ, które są odnotowywane przez uczestników w postaci 

protokołów.  

 

IX. Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników. 

1. Na płaszczyźnie współpracy – pomoc WTZ dla rodzin/opiekunów prawnych uczestników 

podejmowaliśmy takie inicjatywy jak: 

 indywidualne spotkania lub kontakty telefoniczne dotyczące wymiany informacji, m.in. o stanie 

zdrowia, kondycji psychofizycznej uczestnika (216 kontaktów), 

 przekazywanie informacji o przebiegu rehabilitacji, dokonanej ocenie (67 kontakty), 



 29 

 interwencje telefoniczne lub osobisty kontakt dotyczący bieżących problemów (62 kontakty), 

 pomoc psychologiczna indywidualna (na bieżąco, w miarę zgłaszanych problemów) 

 pomoc pracownika socjalnego: 

- sprawy opiekuńczo-wychowawcze (29),  

- pomoc w poszukiwaniu mieszkania dla rodziny (6), 

- pomoc w rozliczeniu podatku za 2012 rok (4), 

- ŚDS (11), 

- lekarz (5) 

- udział w organizacji wycieczki, 

- organizacja Sylwestra. 

 Odbyły się cztery zebrania. Dotyczyły między innymi: spraw organizacyjnych, finansowych, 

merytorycznych, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.   

 Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie 

funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”.  

 Szkolenie „ONI też walczą z depresją, współistniejące zaburzenia i choroby psychiczne u osób z 

upośledzeniem umysłowym”. 

 

2. Na płaszczyźnie współpracy – pomoc rodziców dla WTZ w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby 

otrzymaliśmy pomoc: 

 w postaci artykułów spożywczych na okazjonalne spotkania, 

 w pozyskiwaniu sponsora na wycieczkę, 

 drobnych napraw w placówce. 

 

3. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: 

 publiczną administracją, 

 instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 mass-mediami – promocja działań Warsztatu w dziedzinie likwidacji barier społecznych i 

psychologicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, 

 innymi placówkami.  

 

4. Działalność informacyjna/promująca osoby niepełnosprawne: 

a) kontynuowaliśmy wydawanie gazetki „Życie Warsztatów” (kwartalnik), w której znajdowały się 

m.in. bieżące informacje na temat funkcjonowania i działalności WTZ, 

b) na bieżąco zamieszczaliśmy informacje dotyczące WTZ na stronie internetowej 

http://www.psouuwyszkow.pl, 

c) udział w imprezach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

d) organizowanie wystaw prac. 

 

X. Transport 

Korzystamy z transportu zewnętrznego oraz własnego (kierowca na umowę zlecenie): 

 Transport własny (32 007,93 zł): 

1. Wynagrodzenie kierowcy – 11 802,13 zł 

2. Zakup paliwa – 12 568,39 zł 

3. Polisa - 1 886,00 zł  

4. Inne (m.in. badania techniczne, naprawy) 5 751,41 zł 

http://www.psouuwyszkow.pl/
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 Transport zewnętrzny: 37 568,41 zł 

Razem koszty transportu wyniosły: 69576,34 zł   

Z przewozu korzystało 19 uczestników w stałym planie przewozu oraz pozostali w przypadku wyjazdów 

związanych z rehabilitacją. 

 

XI. Udział Uczestników WTZ w projektach. 

 „Żyj pełnią życia – aktywność drogą do samodzielności” realizator PSOUU Koło w Wyszkowie (15 

osób). 

 „Weekend na Podlasiu – wycieczka krajoznawcza dla osób niepełnosprawnych” realizator PSOUU Koło 

w Wyszkowie (22 osoby) 

 „Klub aktywności i wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” realizator PSOUU Koło                    

w Wyszkowie (23 osoby) 

 „Aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin w gminie Wyszków” realizator OPS w Wyszkowie 

oraz Stowarzyszenie „Ważna Róża” w partnerstwie z PSOUU Koło w Wyszkowie, ŚDS  "Soteria", 

spółdzielnia „Szron” (18 osób) 

 „Magiczna moc Św. Mikołaja – wyszkowskie impresje integracyjne III” realizator PSOUU Koło                       

w Wyszkowie (25 osób) 

 

XII. Kontrole, wizytacje. 

We wrześniu odbyła się kontrola PCPR oraz w grudniu Komisji Rewizyjnej. 

 

XIII. Liczba osób oczekujących na przyjęcie do WTZ:  

- powiat wyszkowski: 11 

- powiat węgrowski: 1 

- powiat pułtuski: 1 

 

XIV. Pozostałe informacje. 

 W WTZ od listopada 2011 roku udzielamy bezpłatnych porad w ramach Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

chorych psychicznie na temat załatwiania spraw administracyjnych, prawnych i socjalnych oraz 

przysługujących praw. 

 

11.  Informacja o projektach realizowanych przez Koło w 2013 roku 

W 2013 roku PSOUU Koło w Wyszkowie przygotowało i złożyło 7 ofert o dofinansowanie 

projektów na łączną kwotę 32 795 złotych (plus 480 000 zł PŚDS), Sześć ofert zostało rozpatrzonych 

pozytywnie, choć w przypadku oferty na zadanie realizowane ze środków Wojewody Mazowieckiego, 

kwota przyznana na zadanie " Klub Aktywności i Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną" 

została blisko trzy krotnie zmniejszona. 
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l.p

. 
tytuł projektu 

charakter 

zadania  (stałe, 

cykliczne, 

jednorazowe, 

inne) 

charakter 

uczestnict

wa 

(wnioskod

awca, 

partner) 

rodzaj podjętych 

działań (np. 

szkolenia, 

wsparcie 

psychologiczne, 

przeglądy 

twórczości 

artystycznej) 

Liczba 

beneficjentó

w 

ostatecznyc

h biorących 

udział w 

projekcie 

Grantodaw

ca 

kwota 

wnioskow

ana 

kwota 

przyznana 

1. Klub Aktywności i 

Wsparcia Osób           

z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

 jednorazowa wniosko-

dawca 

Warsztaty 

umiejętności 

interpersonalnyc

h i 

samodzielności 

25  Wojewoda 

Maz. 

20174,50zł

  

 7 000,00 zł 

2. Bliżej siebie  - 

szkolenia 

informacyjno - 

edukacyjne 

jednorazowa wnioskoda

wca 

Szkolenia dla 

rodziców, 

pracowników 

placówek i 

instytucji 

76 Powiat 

wyszkows

ki 

5605,00 zł    5605,00 zł    

3. 

Weekend na Podlasiu 

- wycieczka 

krajoznawcza dla osób 

niepełnosprawnych 

jednorazowa wnioskoda

wca 

2 dniowa 

wycieczka 

krajoznawcza. 

45 Powiat 

wyszkows

ki 

  2 600,00 zł   2 600,00 zł  

4. Żyj pełnią życia - 

aktywność drogą do 

samodzielności  

jednorazowa wnioskoda

-wca 

Zajęcia 

aktywizujące 

(aerobic, tenis 

stołowy, 

siłownia) 

30 Powiat 

wyszkows

ki 

 7 790,00 zł   7 790,00 zł  

5. Magiczna moc św. 

Mikołaja - 

wyszkowskie impresje 

integracyjne 

jednorazowa wnioskoda

-wca 

Zabawa 

Mikołajkowa 

        149  MCPS   9 800,00 zł    9 800,00 zł  

6. Festiwal Radości 

Życia Osób z 

Niepełnosprawnośc

ią 

jednorazowa We 

współpracy 

z 

"Ważną 

Różą" 

Wycieczka, gala 

artystyczna 

    

7. 
Prowadzenie 

Powiatowego 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy  

dla osób 

upośledzonych 

umysłowo typu B  

 

2014 - 2015  wnioskoda

-wca 

 40  Powiat 

Wyszkows

ki 

480 000,00 

zł 

         - 
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Ponadto Koło uczestniczyło bądź organizowało: 

 
 Jubileusz 50–lecia PSOUU  

  

 
          
 

11 maja 2013 r. Plac Trzech Krzyży, 

Warszawa  

Dzień Godności Osoby z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 2013 – Pełna 

Kultura!  

25 października 2013 r, Warszawa 

Och Teatr  

Fundacji  Krystyny Jandy 

 na rzecz Kultury 

Gala Jubileuszowa 

 

 

28 - 29 listopada 2013 r. XXXVII Międzynarodowe 

Sympozjum Naukowe  

 

 Debata publiczna 

„Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych – 

początek nowej ery!”  

17 maj 2013 r. Aula Szkoły Wyższej 

im. Pawła Włodkowica w Płocku 

filia w Wyszkowie,  

Współorganizator Starosta 

Powiatu Wyszkowskiego  

Konkurs Literacko-

Plastyczny „Osoba z 

niepełnosprawnością, tak 

widzę Twój świat”  

Rozstrzygnięcie - 17 maj 2013 r. 

Aula Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku filia w 

Wyszkowie, 

Pod patronatem Starosty Powiatu 

Wyszkowskiego  

 

Podczas XXXVII Sympozjum Naukowego „Ruch Rodziców Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

a Badania Naukowe i Praktyka Społeczna – Koegzystencja czy Współpraca” zostały wręczone dla 

zasłużonych członków i przyjaciół PSOUU odznaczenia medalami „Fideliter et Constanter”. 

Medal Wiernie i Wytrwale to wyjątkowe wyróżnienie, które przyznawane jest przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w uznaniu za szczególne zasługi, za 

wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 

rodziców/opiekunów. Kandydatów do tego wyróżnienia opiniuje Kapituła Medalu działająca przy 

Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. 

Odznaczeni zostali: Marek Rosłoniec, Iwona Paszkiewicz. Anna Szklarska. Natomiast podczas  debaty 

w Wyszkowie Grzegorz Nowosielski, Burmistrz Wyszkowa i Bogdan Pągowski, Starosta Powiatu 

Wyszkowskiego z rąk  Moniki Zimy-Parjaszewskiej, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia                

i Urszuli Mikołajczyk, przewodniczącej Zarządu Koła w Wyszkowie odebrali „Dyplom Honorowy 

wraz z Kulą Doskonałości”. Odznaczenie przyznawane przez  PSOUU za szczególne zrozumienie                

i wspieranie inicjatyw oraz współpracę z PSOUU oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów osób. 
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12. Zatrudnienie  pracowników 

Stan zatrudnienia pracowników  - w placówkach 

l.p. 
rodzaj 

działaności 

liczba zatrudnionych pracowników 

ogółem, w tym 

w 

przeliczeniu 

na pełne 

etaty  

w ramach umów 

cywilnoprawnych  

w ramach 

działalności 

gospodarczej    K M 

1. WTZ 13 11 2 9,875 2 0 

2. OREW 19 18 1 7,71 7 3 

 

- w innych formach działalności Koła 

l.p. nazwa 
opis 

działalności 

liczba zatrudnionych pracowników 

ogółem, 

w tym w 

przeliczeniu 

na pełne 

etaty  

w ramach umów 

cywilnoprawnych  

w ramach 

działalności 

gospodarczej    K M 

1. Klub Aktywności i 

Wsparcia Osób           

z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

  7 

7 0   7  

2. Bliżej siebie  - 

szkolenia informacyjno 

- edukacyjne 

  5 

4 

1   5  

3. Weekend na Podlasiu - 

wycieczka 

krajoznawcza dla osób 

niepełnosprawnych 

 0 

 

    

4. Żyj pełnią życia - 

aktywność drogą do 

samodzielności 

 5 

3 

2  5  

5. Magiczna moc św. 

Mikołaja - 

wyszkowskie impresje 

integracyjne 

 3 

2 

1  3  

 

Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w Kole posiadają wyższe wykształcenie. Podnoszą również swoje 

kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach. 
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3. Udział pracowników w szkoleniach/kursach/konferencjach/sympozjach w 2013 roku: 

 

WTZ 

L.p. Rodzaj szkolenia oraz organizator 

 

 

 

1. Szkolenie „Wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji 

pozarządowych – darowizny, ochrona danych osobowych, 

informacja publiczna” (szkolenie bezpłatne, delegacja). 

Organizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 

Warszawie. 

Pracownik 

administracyjno-

biurowy, kadrowa  

 

2. Kurs „Gimnastyka korekcyjna w nauczaniu przedszkolnym i 

zintegrowanym” 2 pracowników, pokryto koszty szkolenia w 

wysokości 150,00 zł za osobę. Organizator TWP Wyszków 

Terapeuci zajęciowi 

3. Warsztaty szkoleniowe „Zumba na lekcjach wychowania 

fizycznego” 2 pracowników. Szkolenie we własnym zakresie. 

Terapeuci zajęciowi 

4. Kurs „Biblioterapia” Szkolenie we własnym zakresie. 

 

Terapeuta zajęciowy 

5. Szkolenie „ONI też walczą z depresją, współistniejące zaburzenia i 

choroby psychiczne u osób z upośledzeniem umysłowym” 

(szkolenie bezpłatne). Organizator PSOUU Koło w Wyszkowie.  

Pracownicy 

merytoryczni 

6. Szkolenie „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i 

ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji” 

Grupa Edukatorów Trenerów. Koszt szkolenia 2000,00 zł. 

Pracownicy 

merytoryczni  

7. Studia podyplomowe w zakresie Coachingu na WSP im. J. 

Korczaka w Warszawie (studia bezpłatne, delegacja)  

Kierownik 

8. XXXVII Sympozjum Naukowego „Ruch Rodziców Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną a Badania Naukowe i 

Praktyka Społeczna – Koegzystencja czy Współpraca” 

(sympozjum bezpłatne, delegacja) ZG PSOUU 

Kierownik, terapeuta 

zajęciowy 

9. Szkolenie „Podatki i rachunkowość w organizacjach 

pozarządowych” 

Główny księgowy 

 

 
OREW 

L.p. Rodzaj szkolenia /organizator 

Inne formy doskonalenia 

Uczestnicy Uwagi 

1.  Nowe zasady sprawozdawczości w 

ramach nowelizacji SIO  

org. Dom szkoleń Soyer 

Pracownicy merytoryczni urlop szkol.21.02.2013. 

sfinansowano koszt szkolenia 2 

os- 598zł 

delegacji 

2.  Zmodernizowany system informacji 

oświatowej – aktualny stan prawny org. 

TWP 

dyrektor urlop szkol. 12.03.2013 

sfinansowano szkolenie 130zł 

3.  Osoby niepełnosprawne a zatrudnianie – 

konferencja org. Starosta Powiatu 

dyrektor 15.03.2013r. 

4.  Placówki oświatowe-wprowadzanie rejestratorka/kadrowa  urlop szkol..10.04.2013 
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jednolitych wykazów akt org.TWP  sfinansowano szkolenie130zł 

5.  Technika masażu C.Moralesa 

Szkolenie SOSz-W 

pracownik merytoryczny we własnym zakresie 05.2013 

6.  Wspieranie dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi Razem rodzice 

-szkoła 

pracownik merytoryczny 

 

we własnym zakresie 6-8.05.2013  

2 dni 19 godz. 

7.  Debata publiczna „Konwencja o prawach 

osób niepełnosprawnych – początek 

nowej ery” 

 

pracownicy merytoryczni 

i obsługi 

05.2013Udział rodziców 

wychowanków OREW 

8.  Wczesne wspomaganie rozwoju dz. Org. 

ORE 

pracownik merytoryczny 

 

we własnym zakresie 15-

17.05.2013  2 dni 17 godz. 

9.  Seminarium nt funkcjonowania OREW   

Org. PSOUU 

Gł. Księgowa, dyrektor urlop szkol. 7.06.2013 

dofinansowano koszt dojazdu 

10.  Sposób prowadzenia kontroli dotacji 

oświat udzielanych przez JST niepublicz. i 

publicz. szkołom i placówkom org. 

Akademia .Wspólnoty 

Gł. Księgowa, dyrektor urlop szkol. 10.06.2013 

sfinansowano szkolenie 2 os. 

910zł koszt dojazdu we własnym 

zakresie 

11.  Praca z małym dzieckiem z autyzmem i 

całościowymi zaburzeniami rozwoju” org. 

Ośrodek Szkoleń SCOLAR 

pracownicy merytoryczni 07.2013r. Szkolenie POKL dla 

kadry oświatowej zorganizowane 

na bazie OREW – udział 

pracowników w czasie wolnym 

od pracy wymiar 40 godz 

dydaktycznych tj 4 dni 

szkoleniowe  

- udział nauczycieli z innych 

placówek - 16 osób 

12.  Oni też walczą z depresją, współistniejące 

zaburzenia i choroby psychiczne u osób z 

upośledzeniem umysłowym 

 

pracownik merytoryczny 

09.2013r. w czasie wolnym od 

pracy 

13.  Wspomagające  i alternatywne sposoby 

porozumiewania się - AAC 

pracownik merytoryczny urlop szkol. 30.11.-1.12.2013  

pokryto koszt szkolenia                       

i delegacji 

14.  Kontakt i komunikacja dorosłego z 

dzieckiem niepełnosprawnym – 

organizator  Centrum Szkolenia Kadr 

Tęcza 

pracownik merytoryczny 11.- 12.2013  

pokryto koszt szkolenia                            

i delegacji 

15.  Alternatywne sposoby porozumiewania 

się – PECS  

Organizator - Poradnia P-P w Wyszkowie 

pracownicy 

merytoryczni, z-ca 

dyrektora 

 

 

12. 2013r. pokryto 50zł tyt. 

kosztów organizacyjnych 

 

Zakres szkoleń, w których brali udział oddelegowani pracownicy odpowiada potrzebom merytorycznym placówki.  

Zdobyta wiedza jest wykorzystywana w pracy bezpośredniej. 

 

13. Majątek trwały Koła 

Koło posiada samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen Transporter Kombi 

zakupiony w 2004 r. 

Najważniejsze inwestycje i remonty, doposażenie w placówkach w roku 2013 
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 Doposażenie/wymiana zużytego sprzętu. w WTZ 

1. Zestaw komputerowy 3 300,00 zł do biura – wymiana zużytego (środki ze zbiórki publicznej)   

2. Szlifierka 400,00 zł do pracowni wikiniarsko-modelarskiej. 

3. Kino domowe 2 499,99 zł do sali rehabilitacyjnej. 

 

W OREW:                        

Doposażenia/ wymiana zużytego sprzętu: 

Sukcesywnie doposażono OREW w pomoce dydaktyczne i materiały do terapii, materiały biurowe, 

środki czystości; dokonujemy zakupu nowych publikacji w celu poszerzenia księgozbioru, który jest 

dostępny dla rodziców i pracowników.                       

W 2013roku dokonaliśmy m.in. 

- zakupu materiałów i wyposażenia na łączną kwotę – 8.448,72zł, w tym: 

sprzętu tj. podstawa muzyczna łóżka wodnego – wykorzystywane do terapii polisensorycznej w Sali 

doświadczania świata, 

- wyposażenia rejestracji w szafy do przechowywania dokumentacji wychowanków, 

- zakupu różnych pomocy dydaktycznych na łączną kwotę – 20.755,24zł, w tym seria „Stymulacja i 

terapia”, „Moje sylabki”, zestawy dydaktyczne wydawnictwa Arson i WiR opracowane zgodnie z 

założeniami metody symultaniczno-sekwencyjnej, polecane do terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji 

językowej oraz innymi zaburzeniami tj. autyzm, MPD, upośledzenie umysłowe.  

 

Klub Aktywności i Wsparcia Osób z niepełnosprawnością Intelektualną - drobne instrumentarium 

muzyczne 

 14. Informacje finansowe 

1) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów PSOUU Koło w Wyszkowie z wyodrębnieniem ich 

źródeł w 2013 roku: 

Ogółem przychody za 2013 rok                                       980.395,80 zł 

w tym: 

Darowizny                                                                          10.967,00 zł 

Subwencja Oświatowa                                                     395.589,00 zł      

Starostwo w Wyszkowie – WTZ                                      75.000,00 zł   

PFRON – WTZ                                                                444.719,65 zł 

Programy celowe                                                              32.795,00  zł 

- Starostwo w Wyszkowie                                                  15.995,00 zł    

- MCPS                                                                                 9.800,00 zł 

- MUW                                                                                 7.000,00 zł 

Składka członkowska                                                           3.160,80 zł 
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Składka placówkowa                                                          14.997,00 zł 

Przychody  finansowe                                                             122,73 zł  

PUP w Wyszkowie                                                               3.044,62 zł  

2) Informacje o poniesionych kosztach  

Koszty ogółem:                                                             1.010.740,69 zł 

- Realizacja celów statutowych                                       843.163,26 zł 

- Administracja                                                                167.577,43 zł    

3) Informacja dotycząca wynagrodzeń wypłaconych przez PSOUU Koło w Wyszkowie w 2013 roku: 

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych:                                                                        536.747,99 zł 

w tym: 

a) premie                                                                                                                              53.215,29 zł 

b) nagrody                                                                                                                             6.521,80 zł         

Wynagrodzenia  wypłacone w działalności gospodarczej                                                17.898,00  zł 

Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              75.113,13  zł  

4) Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, informacja            

w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

PSOUU Koło w Wyszkowie wszystkie zobowiązania podatkowe w 2013 r. rozliczyło zgodnie z 

ustawowymi terminami: 

PIT 4R-deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 

5) Rozliczenie środków uzyskanych z 1% podatku w 2013 r. 

 Środki z 1% pozostają na rachunku Zarządu Głównego PSOUU. Będą wykorzystane w 2014 roku na 

dofinansowanie wycieczek zorganizowanych dla podopiecznych Koła. 

  

Sprawozdanie przyjęte Uchwałą nr       /2014 Zarządu Koła PSOUU w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2014 r.  

 

 

 

 


