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Sprawozdanie  za rok 2006  z działalności Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia  Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym w „SZANSA”  
 
Funkcjonowanie Zarządu Stowarzyszenia  
Do   26kwietnia  2006 r    Zarząd  Stowarzyszenia  działał w składzie  :  
Wiktor  Zawadziński – przewodniczący Zarządu 
Teresa Słaboń                      - zastępca przewodniczącego 
Alina Pilch-Kowalczyk       - sekretarz 
Maria Wójcicka                   - skarbnik                 
GraŜyna Cichocka- Zawadzińska i Krzysztof Gemza ( dokooptowany  do Zarządu w wyniku 
choroby p. Jana Mazura ) 
Komisja Rewizyjna w składzie : Urszula Brunne –przewodnicząca 
            członkowie :  Bolesław  Czerw , Irena Pitner , Zofia Klimasz,   
 Od  23  maja 2006   skład Zarządu uległ zmianie i  na okres kadencji 2006 – 2009    
funkcjonować będzie wkładzie  : 
Wiktor Zawadziński            -     przewodniczący , 
Teresa Słaboń                      - z-ca  przewodniczacego 
Mirosława Poniedziałek      - skarbnik 
Alina Pilch-Kowalczyk        - sekretarz  
Urszula Lewkowicz – członek Zarządu- opieka nad Punktem Terapeutycznym 
GraŜyna Cichocka-  Zawadzińska -  członek Zarządu – opieka nad Klubem Aktywizacji                             
                                                                                          Dorosłych  
Bogdan SłuŜalski -  członek Zarządu  opieka nad organizacja imprez 
Jadwiga  Gawior  - członek Zarządu    opieka nad organizacją imprez 
Komisja Rewizyjna w składzie : 
Brygida   Karasewicz  - przewodnicząca  
Irena Pitner  - członek   
Bolesław  Czerw – członek  
 Zarząd odbył w roku 2006  roku   37 zebrań, oraz  2 spotkania  informacyjne z udziałem 
rodziców i terapeutów stałych placówek terapeutycznych Stowarzyszenia i 2 zebrania 
rodziców dotyczące organizacji turnusu terapeutycznego  Pustkowo 2006. 
 Zarząd  kontynuował prace w  następujących  kierunkach  : 
 
1.  Prowadzenie stałych placówek Stowarzyszenia  to jest Klubu Aktywizacji Dorosłych oraz 

Punkcie Terapeutycznym    
 
2.  Przygotowanie , przeprowadzenie i dokonanie działań formalno – prawnych  kadencyjnego 

Walnego Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborczego  Stowarzyszenia  
 
3.  Staranie o środki  finansowe  na  prowadzenie  działalności statutowej ,  
 
4.    zorganizowanie  wypoczynku terapeutyczno – rehabilitacyjnego    -    Pustkowo  2006  
 
5.   zorganizowanie wycieczek, zabaw  i  spotkań   o charakterze terapeutyczno  -integracyjnym   
 
6.   działania organizacyjno -informacyjne 
 
7.  bieŜące prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej. 
Ad.1.  – Stałe placówki terapeutyczno – rehabilitacyjne 
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Śląskie Stowarzyszenia „SZANSA” ” w 2006 prowadziło 2 stałe placówki terapeutyczne.   
W trakcie roku  zrealizowano   w pełnym  zakresie program terapii zgłoszony na konkurs do 
UM Katowice  we wnioskach – ofertach  dotyczących   terapii i rehabilitacji  w  Punkcie 
Terapeutycznym oraz zaktualizowany ( zgodnie z aneksem dostosowującym zakres do  
przyznanej wysokości dofinansowania ) w Klubie Aktywizacji Dorosłych . Zgodnie z 
podpisanymi umowami  dofinansowanie w dwu transzach  obejmowało okres od 17 stycznia 
do 30 czerwca oraz od 1 września   do 31 grudnia 2006. Koszt prowadzenia obu placówek do 
17 stycznia  w całości  pokryto ze środków Stowarzyszenia. 
Zarząd  czynił starania o  wysoką  efektywność  świadczonej niepełnosprawnym  terapii  i  
rehabilitacji  i zapewnienie odpowiednich  warunków dla realizacji  programów terapii i 
funkcjonowania placówek. 
Działalność w  Punkcie Terapeutycznym     
 Zajęcia w Punkcie  odbywały  się   jak w latach poprzednich  raz w tygodniu w nieświąteczne  
soboty w godzinach   9 do 14 .  
W zajęciach tych   uczestniczyło  do  10  osób z upośledzeniem umysłowym  w tym  8 z 
dodatkowymi upośledzeniami  ( 4 dziewczęta i  6 chłopców) 
 W Punkcie prowadzono rehabilitację w zakresie usprawnienia ruchowego ( masaŜe i 
fizykoterapię), logopedycznego ( masaŜ języka, ćwiczenia wymowy – gimnastykę języka i 
warg), oraz terapię ogóno-rozwojową. 
Działalność  prowadzono  realizując opracowane i aktualizowane  indywidualne  programy  
terapeutyczno -rehabilitacyjne. 
Prowadzano  takŜe  naukę rodzica kontynuacji terapii w zajęciach domowych  -     
wzmacniających efekty terapii.  Program terapii zaktualizowano na początku 2006 r 
uwzględniając  analizę    funkcjonowania PT w 2005 r oraz uwagi terapeutów i rodziców.    
           W  2006 r terapię i rehabilitację  w Punkcie  Terapeutycznym prowadziły 4 osoby – 
terapeuta mowy,  fizykoterapeuta -  terapeuta ruchu ,   masaŜysta oraz  psychoterapeuta    
przez 41 sobót x 4 godz. -  łącznie 656 godzin. W ramach tych godzin   kaŜdy z terapeutów  
przez  4 godz.  dokonał  oceny sprawności  i opracowanie zmian w indywidualnych planach 
rehabilitacji i terapii).  
W  trakcie roku 2006  wykonano  877 zabiegów   w tym  
Klasyczny masaŜ ciała    164 zabiegi 
MasaŜ kończyn wg indywidualnych potrzeb – 164 zabiegi 
MasaŜ relaksacyjny twarzy  - 82  zabiegi 
HydromasaŜ  - 164 zabiegi 
Ćwiczenia oddechowe  -  410 zabiegów 
 InstruktaŜ rodziców -  dla 10 opiekunów 
Tonoliza  „Pulsotronikiem” – 246 zabiegów 
Gimnastyka korekcyjna wzmacniająca i rozciągająca mięśnie  i instruktaŜ do pracy w domu – 
dla 10osób 
 
MasaŜ logopedyczny wibratorem -  123 zabiegi 
Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, tonacyjne słuchu fonematycznego, analizy i  syntezy 
słuchowej oraz instruktaŜ do pracy w domu  dla 8 osób – 328 zabiegów.  
 
Ponadto     przez 41 sobót  uczestnicy terapii  w Punkcie Terapeutycznym korzystali z 3 godz.  
zajęć  terapii relaksacyjnej ,  terapii ogólnorozwojowej z elementami  arteterapii   
realizowanych  przez   pychoterapeutę w formie  zabaw terapeutycznych z  czynnym 
uczestnictwem rodziców obejmującej : 
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Ćwiczenia usprawniające koncentrację wzrokowo- ruchową 
Ćwiczenia  opowiadania i czytania prostych tekstów 
Ćwiczenia usprawniające ręce z wykorzystaniem róŜnych technik plastycznych 
Zajęcia ogólnorozwojowe z tematyki środowisko, świat, rodzina 
InstruktaŜ rodziców dla terapii w domu. 

Efektami terapii i rehabilitacji prowadzonej w Punkcie Terapeutycznym  są przede wszystkim  
usprawnienie  ruchu i mowy,  poprawa kondycji   fizycznej i psychicznej, rozwój emocjonalny 
i  wzrost uspołecznienia.  U  większości przypadków  uzyskano  poprawę  stopnia sprawności 
psycho-ruchowych  i     komunikowania słownego  a takŜe  zwiększenie umiejętności  
samoobsługi  niezbędnych w Ŝyciu codziennym . Dodatkowo osiągniętym  efektem   jest 
zwiększenie stopnia uspołecznienia i  rozwój umiejętności nawiązywania przyjaznych 
kontaktów pomiędzy grupą uczestniczących w zajęciach o czym świadczy  panująca   
atmosfera  przyjaźni,  zarówno wśród dzieci i młodzieŜy korzystających z terapii i 
rehabilitacji,  jak równieŜ  nawiązanie  koleŜeńskich stosunków  pomiędzy rodzicami . 
 
Na realizację programu terapii i rehabilitacji w Punkcie Terapeutycznym wydatkowano w 

roku 2006  12 259,72 zł w  tym 5 500 tyś zł  pokryto  z uzyskanej z UM Katowice dotacji, 

pozostała kwota pokryta została z uzyskanych przez Stowarzyszenie  darowizn  od osób 

prawnych i fizycznych w tym od ofiarodawców  1% rocznego podatku od dochodów. 

 
Działalność  Klubu  Aktywizacji Dorosłych   
 
 Klub w roku 2006   świadczył usługi terapeutyczno - aktywizujące  dla   10 uczestników    
 z upośledzeniem umysłowym przez 5 godzin w dnie robocze.  W  lipcu i sierpniu Klub miał 
zgodnie z planem przerwę wakacyjną.  
Program terapeutyczno-rehabilitacyjny realizowany w KAD jest modyfikowanym  co roku 
programem autorskim. Modyfikacja opracowywana została   po analizie programu w roku 
poprzednim  i po   konsultacji  z terapeutami, uczestnikami zajęć i rodzicami .   

        W okresie od 17 stycznia  do 31 grudnia 2006  terapię i rehabilitację w KAD prowadzono 
przez 196 dni  to jest   980 godzin terapii   i   rehabilitacji  dla 10 uczestników. 

      Klub funkcjonował od   2stycznia 2007  ale  projekt wg oferty  obejmuje okres od 17 stycznia. 
Koszt  rehabilitacji za  pierwsze 11 dni  ( co odpowiada 55 godzinom zajęć)  w całości 
pokryty został ze środków własnych Stowarzyszenia.  

     W okresie sprawozdawczym zgodnie z zakresem terapii przedstawionym w ofercie    
      zrealizowano  zajęcia zgrupowane w 5 blokach tematycznych :  
             * doskonalenie samoobsługi    10 osób x 5 godz. na tydzień to jest    195 godz  rocznie 

              obejmujące : naukę utrzymywania czystości osobistej i otoczenia, naukę relacji 
lekarz- pacjent,  naukę zachowania zasad bezpieczeństwa w domu i na  ulicy, planowanie  
zakupów i ich dokonywanie, przygotowanie prostych posiłków. 
*  podtrzymywanie sprawności  ruchowej  10 osób x 7godz.na tydzień  to jest  278 godz  
rocznie ,    obejmujące gimnastykę, areobik, spacery po mieście i parku 
 
*  rehabilitacja psychomotoryczna poprzez arteterapię :   10 osób 5 godzin na tydzień to 
jest   195 godzin rocznie 
  obejmujące  zajęcia z plastyki :  malowanie witraŜy na folii i szkle, malowanie 
plakatówkami, wyrabianie ozdób z masy solnej,  
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teatrzyk : nauka tekstów i ról, wykonanie dekoracji, i strojów, przygotowanie występów. 
 * rehabilitacja ogólno-rozwojowa :  10 osób po 3 godz na tydzień tj. 117 godz na rok 
- zajęcia  miały za cel  przyswajanie wiedzy ogólnej o Polsce i Świecie  obejmującej    
wiadomości  z:  historii, geografii gospodarczej,  aktualności Ŝycia politycznego i 
gospodarczego,  informacje kulturalne z Polski i regionu , umyzykalnienie, -  nauka obsługi 
komputera – .W tym  bloku zajęciowym  wykorzystywano programy telewizyjne. 
* Ŝycie w Katowicach   :  10 osób x 5 godz .na tydzień tj.  jest  195 godz na rok 
Zajęcia w tym bloku obejmowały :  poznawanie dzielnic, publicznych placówek kulturalnych 
i sportowych, placówek waŜnych dla osoby niepełnosprawnej, trening poruszania się po 
mieście, wyjście  do kina, teatru, muzeum, na wystawy itp. 
 
Do stosunkowo nowych form zaliczyć naleŜy zajęcia z ceramiki i masy solnej – Glinę i masę 
solną wykonywali  klubowicze z zakupionych surowców. Z plastycznej masy solnej oraz  
glinianej  wykonywano  róŜne elementy i wyroby artystyczne które następnie suszono i 
ozdabiano specjalnymi farbami  a wyroby z gliny  w ostatecznej fazie wypalano w piecach 
ceramicznych  Zasadniczej Szkoły Zawodowej  im. Janusza Korczaka przy ul. Rolnej 22 w 
Katowicach. Współpraca z tą Szkołą kontynuuje   i rozwija w KAD integrację – tak waŜną w 
Ŝyciu osób niepełnosprawnych.  
Kontynuowano  takŜe  2 razy w miesiącu  spotkania  z klerykami Seminarium Duchownego, 
na których prowadzana  była  katecheza i rozmowy  na temat Bóg,  ludzie, dobro, zło -  
solidarność społeczna.  
W roku 2006  rozwinięto zajęcia z arteterapii, co umoŜliwiło przygotowanie i   zrealizowanie 
6 występów  które prezentowano na imprezach okolicznościowych i na spotkaniach z 
rodzicami .Były to programy  : cztery pory roku  -  3  inscenizacje śpiewno -  taneczne .  Jak w 
roku poprzednim Klubowicze pod kierunkiem terapeutów  i  przy  ich pomocy   
przygotowywali dekoracje i stroje. 
Na realizację  terapii w KAD w 2006 roku wydatkowano 23 384,10 zł  w tym8 070 z dotacji z 
budŜetu Miasta Katowice,   pozostała kwota pokryta została z uzyskanych przez 
Stowarzyszenie  darowizn  od osób prawnych i fizycznych w tym od ofiarodawców  1% 
rocznego podatku od dochodów 
 
Ad.2.  Przygotowanie , przeprowadzenie i dokonanie działań formalno – prawnych  
kadencyjnego Walnego Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborczego  Stowarzyszenia  
 
Zgodnie z terminem statutowym  i szczegółowo opisanymi warunkami ,przygotowano Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia  sprawozdawczo- wyborcze .  Opracowano sprawozdania 
merytoryczno- finansowe ,spis inwentarza  w całym Stowarzyszeniu ( z Oddziałami) badanie 
tych materiałów  przez Komisję Rewizyjną  oraz protokół tej  Komisji.  
W zebraniu uczestniczyło  29 członków Stowarzyszenia  i 5 delegatów z Oddziałów, co 
odpowiada 79 głosom , co  zgodnie z protokółem    komisji Skrutacyjnej   stwierdzającym 
istnienie   quorum  uczyniło WZCz St. w dniu 26 kwietnia  prawomocnym. 
 
 
W wyniku I  głosowania  na przewodniczącego został wybrany p. Wiktor Lech Zawadziński  
uzyskując  63 głosy co stanowi  79,8 %. p.  Maria Wójcicka uzyskała 16 głosów co stanowi 
20,2 % 
W wyniku II głosowania jako członkowie  Zarządu   zostali wybrani : 
1. Teresa Słaboń    - 78 głosów 
2. Alina Pilch – Kowalczyk  - 79 głosów 
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3. GraŜyna Cichocka – Zawadzińska  - 75 głosów 
4. Urszula Lewkowicz  -   79 głosów 
5. Bogdan SłuŜalski  -        78 głosów 
6. Krystyna Kostka  -        69 głosów 
7. Maria Wójcicka. -  78 głosów 
W wyniku III głosowania  w których oddano 78 głosów  do Komisji Rewizyjnej  wybrane 
zostały następujące osoby :  
Urszula Brunne 
Bolesław Czerw 
Irena Pitner  
W następstwie pisemnej rezygnacji z członkostwa  w Zarządzie  M. Wójcickiej  i K.Kostka 
oraz  z Komisji Rewizyjnej U. Brunne. Zarząd na I zebraniu po wyborach w dniu 23 maja br  
po  przeprowadzeniu rozmów i uzyskaniu zgody  podjął jednomyślnie uchwałę   o 
dokooptowaniu do Zarządu p. Mirosławy Poniedziałek , oraz Jadwigi Gawior, a do Komisji 
Rewizyjnej p. Brygidy Karasiewicz.  
  
Efektem  dyskusji na temat działalności Stowarzyszenia w przyszłej kadencji. Jako 
najwaŜniejsze działania organizacyjne  zebrani uznali :  
powołanie Komisji do  analizy obowiązującego Statutu Stowarzyszenia, dla opracowania 
propozycji ewentualnych zmian w statucie i zobowiązanie przyszłego Zarządu do zwołania 
WZCz w tej sprawie, a następnie dokonania formalności w KRS . 
- Doprowadzenie do końca prac nad wpisaniem w KRS  Oddziałów 
- Podjęcie prac nad rozeznaniem aktualnych moŜliwości  rozwiązania problemu 

zapotrzebowania na miejsca hostelowe i odnośnie aktualnych moŜliwości  i procedury 
umieszczania osób z upośledzeniem umysłowym  w Domach Opieki Społecznej. 

W związku z wystąpieniem pisemnym z dnia 28kwietnia  wnoszącym zastrzeŜenia do  WZCz 
St. oraz rezygnację z uczestnictwa w Komisji  Rewizyjnej p. Urszuli Brunne  -  nowy Zarząd  
zlecił  analizę  prawną  całaokształtu dokumentacji WZCz  oraz  obowiązującego Statutu 
Stowarzyszenia   Biuru Prawnemu  -które w całości  potwierdziło waŜność zebrania  
sprawozdawczo – wyborczego i jego postanowień i uchwał  w tym  aktu wyborczego nowych 
władz Stowarzyszenia..  Wobec takiej ekspertyzy prawnej Zarząd przystąpił do normalnej 
działalności  statutowej   i realizacji uchwał  z ostatniego WZCz 
 
Ad.3. Staranie o środki  finansowe  na  prowadzenie  działalności statutowej  
  
 Ta bardzo waŜna cząstka działań Zarządu warunkująca  normalne  funkcjonowanie  stałych 
placówek i wszelkich działań terapeutycznych  obejmowała opracowywanie  2 wniosków 
konkursowych   na dofinansowanie  terapii i rehabilitacji w KAD i PT  z Urzędu Miasta 
Katowice oraz Wniosku do Katowickiego MOPS o dofinansowanie  jednio dniowej wycieczki 
do Tyńca, Krakowa i Czernej . Oferty te  uzyskały uznanie i  dofinansowanie w konkursach.  
Podjęto działania o pozyskanie    nowych   sponsorów ( firm i osób fizycznych), działania dla 
utrzymania sponsorów z lat ubiegłych , pozyskiwanie  darczyńców 1 % podatku rocznego 
oraz starania o wpis na listę Ministerstwa Sprawiedliwości  organizacji na które mogą być 
kierowane nawiązki sądowe. 
Skrupulatnie  prowadzono  dokumentację  i  okresowe rozliczanie  z realizacji  realizowanych 
programów współfinansowanych z budŜetu miasta. Efektem  tego odcinka pracy Zarządu  
było pozyskanie z budŜetu  UM  na dofinansowanie terapii i rehabilitacji w Punkcie 
Terapeutycznym – 5 500 zł  oraz w Klubie Aktywizacji Dorosłych  - 8 070 zł  a z MOPS 
Katowice dofinansowanie wycieczki do Krakowa i okolic w wysokości  1 585 zł. 
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W 2006 roku  Zarząd  wiele pracy włoŜył w pozyskanie nowych sponsorów  w tym 
szczególnie ofiarodawców  1 % rocznego podatku od dochodów.. Efektem   tej pracy było 
pozyskanie  38 410,22 zł  w tym :   od sponsorów, osób fizycznych  -  8908,24 zł , osób 
prawnych  6 400 zł oraz z tytułu 1% rocznego podatku  23 102 zł 
 
Ad.4.   zorganizowanie  wypoczynku terapeutyczno – rehabilitacyjnego  Pustkowo  2006  
 
Zarząd Stowarzyszenia  jako  Stowarzyszenie  posiadające wpis   w wykazie Wojewody  
organizator turnusów,  w roku 2006 zorganizował  turnus terapeutyczo-rehabilitacyjny    
w Ośrodku w Pustkowo  w  dniach 17 czerwca do 1 lipca .  W  turnusie  wzięło udział 56 
osób w  tym 33 osoby niepełnosprawne – 23 opiekunów. Turnus był w pełni udany. Pogoda 
dopisała. Był  to turnus mieszany   grupowy  i rodzinny. KaŜda z osób niepełnosprawnych 
korzystała z 3rodzajów zabiegów  w tym jeden  to gimnastyka usprawniająca ruchowo – a  
2pozostałe  zgodnie ze zleceniem indywidualnym przez lekarza Ośrodka. Na turnusie ponadto 
realizowany był własny program terapeutyczny obejmujący :  gry i zabawy ruchowe,  zajęcia z 
arteterapii,  3 konkursy tematyczne z nagrodami , ogniska i wieczorki ze śpiewem i zajęciami 
ruchowymi, spacery zbiorowe po okolicy i wzdłuŜ brzegu morza oraz całodniowa wycieczka 
do  Kołobrzegu i na wyspę  Wolin.  
Sumaryczny koszt turnusu wynosił 50 490, 46  zł z czego   jako  indywidualne   
dofinansowanie   uczestników ze środków MOPS     28 352.zł 
 
1.  AD.5.   zorganizowanie wycieczek, zabaw  i  spotkań   o charakterze terapeutyczno  - 

zabawowo - integracyjnym  
 
W roku 2006 zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki. Pierwsza na Pogorię  w czerwcu  
w której wzięło udział 20 uczestników  z bogatym programem sportowo-  integracyjnym  
 ( pływanie na Ŝaglówkach,  pieczenie kiełbasek, szanty,  występy i konkursy przy ognisku) 
Druga zorganizowana we wrześniu  do  Tyńca, Krakowa i Czernej  dla 40 uczestników 
(niepełnosprawni z opiekunami) współfinansowania ze środków MOPS ( pozyskanych w 
drodze konkursu)  zorganizowana  po kosztach własnych ,przy pomocy firmy WAGARD  
która zapewniła transport oraz przewodnika .Oprócz zwiedzenia klasztorów wraz z 
wystawami i  skarbcami w Tyńcu  i Czernej ,odbyto piękny spacer po Krakowskim  Rynku i 
okolicy oraz rejs statkiem po Wiśle. Skorzystano z dwu posiłków pod Smocza Jamą 
częściowo odpłatnych przez  uczestników  ( po 15 zł) . 
Ponadto  zorganizowano 6wycieczek dla uczestników terapii w KAD do katowickich parków 
i lasów oraz  Bazyliki Franciszkańskiej w Panewnikach. Wycieczki te  połączone były z  
poznawaniem przyrody i terapia ruchowa na świeŜym powietrzu . 
W 2006 roku zorganizowano 2 imprezy dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia z 
okazji Mikołaja  dla 80osób oraz  zabawę karnawałową dla 30 naszych niepełnosprawnych. 
Tradycyjnie w październiku   niepełnosprawni wraz z rodzicami spotkali  się  na Mszy Św. 
w intencji Ŝyjących i zmarłych niepełnosprawnych,, działaczy oraz  członków i dobrodziejów 
Stowarzyszenia. Odwiedziliśmy teŜ groby  zmarłych naszych niepełnosprawnych i działaczy z 
okazji Wszystkich Świętych i Świąt Wielkanocnych kultywując polska tradycję pamięci o 
bliskich zmarłych i dbania o ich groby. Zorganizowano  dla uczestników zajęć i rodziców w 
stałych placówkach spotkanie  opłatkowe i spotkanie wielkanocne.Łącznie na organizację 
imprez  w 2006 r wydatkowano 3 647,87 zł w tym 1 5 85 zł ze środków MOPS i 600od 
uczestników wycieczki do Krakowa pozostałe  1462,87 zł ze środków pozyskanych od 
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sponsorów  osób pranych i fizycznych w tym  od ofiarodawców 1% podatku z rocznych 
dochodów. 
 
Ad.6.Działania  organizacyjno – informacyjne.  W tym zakresie w roku 2006 
przeprowadzono aktualizację wszystkich umów o pracę i o działo  łącznie z zakresami 
czynności dla zatrudnionych w Stowarzyszeniu, a  zasady funkcjonowania stałych placówek 
terapeutycznych. 
Zgodnie zapotrzebowaniem  naszych członków  Zarząd osobiście lub telefonicznie udzielił 83 
porady rodzicom lub opiekunom  osób niepełnosprawnych .Porady dotyczyły trudnych 
sytuacji Ŝyciowych, problemów wychowawczo – rodzinnych ,porad związanych z turnusem, 
uzyskaniem ubezwłasnowolnienia, porad prawnych i pomocy jak znaleźć  odpowiednią 
pomoc rehabilitacyjną, czy finansową.. 
Zgodnie z obowiązkami zapisanymi w statucie członkowie Zarządu  reprezentowali 
Stowarzyszenie i interesy osób niepełnosprawnych biorąc udział w spotkaniach z władzami     
i  instytucjami  naszego miasta. 
Stowarzyszenie posiada dwa Oddziały terenowe „Odrodzenie” – będący na  własnym 
rozrachunku   i  Pyskowice” z którymi   współpracowano merytorycznie i  finansowo. 
Zarząd  współpracował  teŜ ze Szkołami  Specjalnymi i Integracyjnymi w Katowicach z 
KaFOS-em i instytucjami  działającymi  na rzecz osób  niepełnosprawnych. Kontaktowano się 
z organizacjami zagranicznymi  i jedną grupę  organizacji  chrześcijańskich goszczono  w 
Klubie. 
 Zgodnie z uchwałami  ostatniego WZCz  w listopadzie powołano Komisję ds.  analizy 
Statutu Stowarzyszenia  oraz podjęto kroki dla zrealizowania  wpisu  do KRS naszych 
Oddziałów.  
 
Ad.7. BieŜące prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 
Działalność administracyjno- biurowa  prowadzona jest przez Kierownika Biura i referenta 
organizacyjnego zatrudnionych w niepełnych etatach (łącznie w 3/4etatu), co zapewnia 
systematyczne  funkcjonowanie Biura i moŜliwość kontaktu i uzyskania porady  codziennie 
potrzebującym takiej usługi. 
 Podniesienie profesjonalności  działań  Zarządu starano się uzyskać poprzez bieŜące 
zapoznawanie się z przedmiotową literaturą i zmianami administracyjno –prawnymi. 
Dotyczącymi całokształtu zagadnień związanych z osobami niepełnosprawnymi ,a takŜe przez 
uczestnictwo w dostępnych na rynku szkoleniach dla organizacji pozarządowych  
W 2006 roku  wzięto udział w  3 szkoleniach dotyczących zagadnień prawnych, pozyskiwania 
środków finansowych i  unijnych. 
Zarząd kontynuował tworzenie  komputerowej  bazy . Zapewniono członkom Zarządu stały 
dostęp do internetu poprzez usługę TPSA. Dzięki zaprzyjaźnionej Firmie ALTEREGO ( 
obecnie ALTERIS) rozbudowana naszą stronę internetową Obecnie na stronie opisana jest 
pełna działalność Stowarzyszenia, sprawozdanie za    ubiegły  rok  a takŜe  wykaz stałych 
sponsorów i moŜliwość  pobrania druku na wpłaty finansowe na rzecz Stowarzyszenia.. 
W 2006 roku dzięki opracowano  i  Firmie ALTERIS wydrukowano aktualny folder 
Stowarzyszenia, który jak mamy nadzieję poszerzy krą darczyńców na rzecz Stowarzyszenia 
Całkowity koszt prac Zarządu  w 2006 roku wynosił 28 075,06  zł i został pokryty z składek 
członkowskich oraz z darowizno sób prawnych  fizycznych  łącznie z ofiarodawcami 1 % PIT 
 
Opracowała :  sekretarz Zarządu  Alina Pilch-Kowalczyk 
Katowice,  27 luty 2007 r 
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Zatwierdzono przez Zarząd –27 luty 2007r. 
 
 


