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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu  

ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg  

tel. 55 233 75 93   55 643 97 77 

e-mail: zk.elblag@psouu.org.pl www. elblag.psouu.org.pl 
  

Nr konta bankowego:  

BANK PEKAO S.A. I O/ Elbląg   75 1240 1226 1111 0010 0491 7800         

 

Data wpisu do KRS:    14.10.2004 

Numer KRS:    0000218552 

Numer REGON:   280033175 

 

Celem statutowym PSOUU  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.” 
 

1. W roku 2014 Zarząd Koła PSOUU w Elblągu działał w następującym składzie: 
 

Przewodnicząca   Beata Peplińska - Strehlau 

Wiceprzewodniczący   Edward Łebkowski 

Sekretarz    Marzenna Wrzosek 

Skarbnik    Krystyna Jon 

Członek    Dorota Gorgol 

Członek     Małgorzata Jagodzińska 

Członek     Andrzej Furs 

Z dniem 30.04.2014r. p. Edward Łebkowski zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego Zarządu Koła.                       

Od 1 maja 2014r. Zarząd pracował w 6 osobowym składzie.  

 

2. Organ kontroli Koła PSOUU w Elblągu stanowi Komisja Rewizyjna, która działała                           

    w następującym składzie: 

 
Przewodniczący    Jerzy Terlikowski 

Sekretarz    Lidia Kasprzykowska  

Członek     Urszula Wolna    

 

 Funkcję Elektora, przedstawiciela Koła na Zgromadzeniu Elektorów - najwyższej władzy Stowarzyszenia                          

w 2014 r. pełniła p. Beata Peplińska-Strehlau. 

 

 

 

mailto:zk.elblag@psouu.org.pl
http://www.psouu.elblag.com.pl/
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3. Statutowa działalność organizacyjna. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 16 zebrań Zarządu Koła  PSOUU w Elblągu. Podjęto 17 uchwał, które 

dotyczyły bieżącej działalności Koła.  

 

Wykaz uchwał Zarządu Koła  

Polskiego Stowarzyszenia  na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

Koło w  Elblągu  podjętych w 2014 roku 

 

nr uchwały Data przyjęcia W sprawie 

1/2014 07.01.2014 

- Uchwała nr 1/2014 w sprawie przystąpienia do grupy inicjatywnej 

powołującej związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Unia Zatrudnienia 

Wspomaganego 

 

2/2014 07.01.2014 
- Uchwała nr 2/2014 w sprawie kwalifikowania kosztów na 2014 rok 

 

3/2014 18.01.2014 
- Uchwała nr 3/2014 w sprawie utraty członkostwa 

 

4/2014 18.01.2014 

- Uchwała nr 4/2014 w sprawie przyznania zwrotu kosztów związanych z 

wykonywaniem czynności członka Zarządu Koła 

 

5/2014 28.02.2014 

- Uchwała nr 5/2014 w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej gruntów rolnych 

położonych w gminie Godkowo, woj. Warmińsko-Mazurskie 

 

6/2014 26.03.2014 
- Uchwała nr 6/2014 w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczego 

Zebrania Członków Koła 

7/2014 26.03.2014 

- Uchwała nr 7/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 

2013r. 

 

8/2014 07.05.2014 

- Uchwała nr 8/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z 

działalności Koła za 2013 r. 

 

9/2014 07.05.2014 
- Uchwała nr 9/2014 w sprawie utraty członkostwa 

 

10/2014 07.05.2014 
- Uchwała nr 10/2014 w sprawie utraty członkostwa 

 

11/2014 22.05.2014 

- Uchwała nr 11/2014 w sprawie zwrotu kosztów podróży pracownikom, 

członkom ZK i KR niebędących pracownikami, związanych z używaniem 

samochodów, motocykli, motorowerów prywatnych do celów służbowych.  

 

12/2014 18.07.2014 

- Uchwała nr 12/2014 w sprawie uruchomienia Niepublicznej Podstawowej 

Szkoły Specjalnej i zatwierdzenia Statutu. 

 

13/2014 18.07.2014 

- Uchwała nr 13/2014 w sprawie uruchomienia Niepublicznego Gimnazjum 

Specjalnego i zatwierdzenia Statutu 

 

14/2014 18.07.2014 
- Uchwała nr 14/2014 w sprawie odroczenia uruchomienia Niepublicznej 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

15/2014 29.08.2014 
- Uchwała nr 15/2014 w sprawie uruchomienia Niepublicznego Przedszkola 

Specjalnego i zatwierdzenia Statutu 

16/2014 29.08.2014 
- Uchwała nr 16/2014 w sprawie przyjęcia nowych członków PSOUU Koło 

w Elblągu 

17/2014 16.12.2014 
- Uchwała nr 17/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i 

Regulaminie Środowiskowego Domu Samopomocy 

`     
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Ilość członków  Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej na poszczególnych 

Posiedzeniach ZK 

 
 

 

 

Lp. 

 

 

 

Data zebrania 

 

Zebranie: 

Zarządu (Z) 

Prezydium (P) 

 

Liczba 

obecnych 

członków 

Zarządu/Prezy

dium 

 

 

Liczba 

obecnych 

członków 

Komisji 

Rewizyjnej 

 

 

Obecne inne 

zaproszone 

osoby 

 

 

 

Podjęte uchwały (nr) 

1. 07.01.2014 Z 7 - - Uchwała nr 1, 2 

2. 18.01.2014 Z 7 1         10 Uchwała nr 3, 4 

3. 14.02.2014 Z 7 - - - 

4. 28.02.2014 Z 7 - - Uchwała nr 5 

5. 26.03.2014 Z 6 3 - Uchwała nr 6,7 

6. 08.04.2014 Z 7 - - - 

7. 23.04.2014 Z 6 - - - 

8. 07.05.2014 Z 6 - 1 Uchwała nr 8,9,10 

9. 22.05.2014 Z 6 - - Uchwała nr 11 

10. 24.06.2014 Z 6 - - -  

11. 18.07.2014 Z 6 - - Uchwała nr 12,13,14 

12. 29.08.2014 Z 5 - - Uchwała nr 15,16 

13. 25.09.2014 Z 6 1 - - 

14. 31.10.2014 Z 5 - - - 

15. 13.11.2014 Z 6 3 - - 

16. 16.12.2013 Z 6 - - Uchwała nr 17 

 

 

 Na dzień 31 grudnia 2014 roku zarejestrowanych w PSOUU Koło w Elblągu było 101 członków. 

 

 

4. Działalność statutowa Koła. 
     

Wykaz wniosków i propozycji zgłoszonych na poprzednim Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu 

Członków w 2014 r. oraz szczegółowy opis działań podjętych w celu wykonania wniosków: 

 

1. Utworzenie w ramach stowarzyszenia grupy/sekcji osób odpowiedzialnych za pracę z autystami (wniosek p. 

Krysik).  

Po zgłoszeniu w/w wniosku na Walnym Przewodnicząca ZK podkreśliła, iż poważnym utrudnieniem w pracy 

placówek stowarzyszenia jest brak miejsca w budynkach. Poinformowała zebranych o złożonym w Urzędzie Miejskim 

w Elblągu wystąpieniu o przekazanie Stowarzyszeniu budynków przy ul. Lotniczej (część budynków po dawnej bazie 
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wojskowej). Zwróciła uwagę zebranym, aby angażowali się w pracę Stowarzyszenia, ponieważ bez ich pomocy 

planowane działania związane z bieżącą pracą i dalszym rozwojem nie będą możliwe. W chwili obecnej nadal nie 

mamy pozyskanych budynków na Lotniczej. Systematycznie trwają rozmowy na ten temat. Złożyliśmy do obecnych 

władz miasta koncepcję zagospodarowania budynków. Z uwagi na obecną sytuację nie jest możliwe utworzenie 

grupy/sekcji osób odpowiedzialnych za pracę z autystami. Stowarzyszenie nie ma takiej możliwości, aby to działanie  

wpisać w katalog usług, które oferujemy (brak środków finansowych i zasobów ludzkich). Jest możliwość zapisania 

dziecka autystycznego do naszej stacjonarnej placówki – OREW, gdzie zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana 

kadra przygotowana do pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością, w tym z autyzmem.  

 

5. Pozostała działalność Koła / członków ZK 
 

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Koła brali udział w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach 

studyjnych w celu podniesienia kompetencji i umiejętności zarządczych, oraz poszerzania wiedzy o aktualne trendy w 

zakresie budowania systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, między innymi:  

 

L.p. Data Dokąd Cel 

1 15-16.01.2014 

Kijaszkowo 

Bydgoszcz 

Wandzin 

Wizyta studyjna „W stronę ekonomizacji organizacji” w ramach 

Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej  

2 30-31.01.2014 Działdowo Spotkanie makroregionalne dla liderów PSOUU  

3 06-07.02.2014 Miłomłyn Kurs Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej  

4 25-26.02.2014 Miłomłyn Kurs Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej  

5 10-11.03.2014 Ołtarzew Konferencja „Edukacje Równych Szans”  

6 18-19.03.2014 Miłomłyn Kurs Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej  

7 24-25.03.2014 Warszawa Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty  

8 27.03.2014 Warszawa XI Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych   

9 24.04.2014 Warszawa 
Spotkanie w sprawie postulatów do nowego systemu wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami  

10 06-07-05.2014 Warszawa 
Zjazd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych  i  Polskiej Unii 

Zatrudnienia Wspomaganego  

11 08.05.2014 Giżycko Wizyta w placówkach PSOUU - OREW, WWR 

12 13.05.2014 Olsztyn Konferencja „ Dylematy lidera przemoc czy partnerstwo?” 

13 31.05.14-07.06.2014 Tutlingen Wyjazd edukacyjny  

14 12-13.06.2014 Gdańsk Spotkanie makroregionalne Kół  PSOUU 

15 17.06.2014 Warszawa Konferencja „ ICT-nowe spojrzenie na człowieka”  

16 13-16.07.2014 
Tomaszów 

Lubelski 

Wizyta studyjna w placówce OREW Koło w Tomaszowie  

 

17 16.09.2014 Warszawa Konferencja „Włączenie w życie publiczne poprzez  Self-Adwokaturę” 

18 01-02.10.2014 Sopot Konferencja KONKORDIA V  

19 26-27.11.2014 Miłomłyn Konferencja Zintegrowani Niepełnosprawni  

20 05.12.2014 Warszawa Sympozjum „Przemoc wobec ONI w Polsce” 

21 08-09.12.2014 Giżycko Spotkanie sieci ŚDS, szkolenie „Kontrola zarządcza w ŚDS” 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Koła reprezentowała środowisko osób niepełnosprawnych w Zarządzie ERKON i ESWIP. 

Jako członek Elbląskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego systematycznie uczestniczyła w jej pracach. 

W 2014 r. na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego działała w składzie Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto Przewodnicząca ZK pełni funkcję 

Skarbnika w Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego oraz funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Polskiej 

Unii Zatrudnienia Wspomaganego. 
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6. Działalność bezpośrednia służąca realizacji celów statutowych odbywa się przede wszystkim poprzez 

prowadzenie stałych placówek: 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (podmiot leczniczy, zajęcia projektowe)  

Od stycznia 2012 r. OREW funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie realizowania 

świadczeń rehabilitacji leczniczej w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt  na usługi 

rehabilitacyjne  podpisany z Narodowym Funduszem  Zdrowia, umowa na okres 3,5 roku, co roku aktualizowana.     

Umowa zawarta z NFZ od 01.07.2014 do końca grudnia 2017 r. w zakresie rehabilitacja lecznicza - w zakresie 

rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest 

skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, odpowiednie schorzenie kwalifikujące do przyjęcia, a w przypadku 

dorosłych podopiecznych, dodatkowo posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 

zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Łącznie zaplanowane środki na 6 miesięcy 2014 roku wyniosły 212.058,00 

zł, przekazywane co miesiąc w oparciu o przedkładane do NFZ rachunki wykonanych świadczeń. 

 

Realizacja pozostałych zajęć terapeutyczno – kreatywnych odbywa się w oparciu o projekty i dotacje celowe 

pozyskane min. z PFRON. 

 

Realizowane programy/ projekty PFRON/ inne projekty 

 Projekt w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liczba beneficjentów 

biorących udział w projekcie od 01.04.2014 do 31.03.2015 to 132 osoby. Środki przyznane przez PFRON na okres 

kwiecień 2014 - marzec 2015 - 437.194,00 zł. Projekt PFRON skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Elbląga, powiatu elbląskiego oraz braniewskiego, 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

W ramach projektu, dla poszczególnych grup wiekowych (dzieci w przedziale wiekowym od 0-7 roku życia, powyżej 7 

roku życia do 25-ego oraz dorosłych beneficjentów) prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, zajęcia z logopedą, 

psychologiem, zajęcia z dogoterapii, zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia klubów 

Sportowych „Wodniak” (zajęcia na basenie, w sezonie letnim zajęcia kajakarskie), klub piłki nożnej, survivalowy Klub 

Przetrwania i Przygody, pracownie umiejętności społecznej (świetlice OREW i ŚDS), Akademia Umiejętności 

Społecznych, Akademia Technik Różnych. 

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra: fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi, pedagodzy, psycholog.  

Projekt realizowany jest w 2 placówkach PSOUU: 

1. Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym  ul. Szarych Szeregów 32, 

2. Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Saperów 14d. 

 

 Fundacja Dzieci Niczyje "Bezpieczne Dzieciństwo 2014/2015", czas trwania projektu od 1 października 2014 

do 30 czerwca 2015 r. Dotacja z FDN 33 473,40 zł., koszt własny wyniósł 3737,00 zł (łącznie 37 210,40 zł). Liczba 

beneficjentów przewidziana w projekcie -10 rodzin z dziećmi o nieprawidłowym rozwoju w wieku 0-6 lat. Działania w 

ramach projektu: zajęcia z psychologiem (warsztaty, zajęcia indywidualne), zajęcia z pedagogiem (grupowe i 

indywidualne), indywidualne konsultacje z zakresu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka, konsultacje z 

prawnikiem, konsultacje z pielęgniarką/położną. 
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W OREW prowadzona jest rehabilitacja i terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną wszystkich stopni w następujących formach: 

- zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone w oparciu o następujące metody: Integracji sensorycznej, PNF (metoda 

Kabatt-Keiser), elementy metody NDT Bobath, oraz usprawnianie neurorozwojowe z wykorzystaniem elementów 

rehabilitacji w UGUL oraz z Terapii Master i stosowanych w nich podwieszek i obciążeń, usprawnianie 

neurorozwojowe z elementami wyrabiającymi pamięć kinestetyczną warunkującą ukształtowanie się prawidłowych 

wzorców ruchowych (lokomocja obrotów, raczkowanie, pełzanie, siad, klęk, chód), terapia ręki przy wykorzystaniu 

stołu manipulacyjnego, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, doskonalenie elementów techniki chodu, 

nauka poprawnego chodu, masaż klasyczny leczniczy, zabiegi fizykoterapeutyczne: jonoforeza, galwanizacja, prądy 

DD ultradźwięki, pole magnetyczne, hydroterapia w wannie z hydromasażem, kąpiel perełkowa częściowa, ciepłe i 

zimne okłady żelowe, inhalacje, laseroterapia, 

- zajęcia logopedyczne w zakresie doskonalenia umiejętności wypowiadania się jak i wprowadzania alternatywnych 

form komunikacji,  

-   zajęcia pedagogiczne podtrzymujące nabyte umiejętności szkolne,  

-  zajęcia ruchowe - zajęcia z CAPOEIRY (zajęcia na pograniczu walki i tańca). To idealna propozycja dla tych, dla 

których klasyczne style są zbyt agresywne. To bardzo dynamiczna i płynna sztuka walki. Ma na celu utrzymanie 

uczestników w dobrej kondycji psychofizycznej, oraz kształcenie umiejętności w zakresie rozwoju społecznego.  

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (niepubliczna placówka oświatowa)  

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Elblągu jest niepubliczną placówką oświatową prowadzoną 

przez PSOUU Koło w Elblągu od września 1998 roku. 

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 0 do 25 lat.  

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. uczęszczało do OREW 51 wychowanków. Od września do grudnia 2014 r. w 

ramach OREW edukacją i rewalidacją objętych było 52 wychowanków.  

 

lp. poziom edukacyjny 

Stan na 31.12.2014 

liczba 

wychowanków 

 

R
az

em
 

5
2
 u

cz
n

ió
w

 

1 ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY 5 

2 ODDZIAŁ  EDUKACYJNY   I  POZIOM /  KLASY I - III 6 

3 ODDZIAŁ  EDUKACYJNY   II  POZIOM /  KLASY IV -  VI 7 

4 ODDZIAŁ  EDUKACYJNY   III POZIOM / GIMNAZJUM 7 

5 ODDZIAŁ  EDUKACYJNY   IV POZIOM / PDP 7 

6 ZESPÓŁ  REWALIDACYJN0 – WYCHOWAWCZY I 4 

7 ZESPÓŁ  REWALIDACYJN0 – WYCHOWAWCZY II 4 

8 ZESPÓŁ  REWALIDACYJN0 – WYCHOWAWCZY III 4 

9 ZESPÓŁ  REWALIDACYJN0 – WYCHOWAWCZY IV 2 

10 ZESPÓŁ  REWALIDACYJN0 – WYCHOWAWCZY V 4 

11 ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE INDYWID. 2 

 

 
Realizacja programu pracy placówki opiera się na opracowanych indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych 

wychowanków OREW, tygodniowych i dziennych planach pracy, planach zajęć grupowych i specjalistycznych, również w 

formach zajęć realizowanych w terenie i otwartym środowisku. 
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Kontynuowane były działania mające na celu wzmocnienie współpracy pracowników OREW z Rodzicami wychowanków 

placówki. Odbywały się spotkania z Rodzicami, podczas których mogli się skonsultować z wychowawcą i wszystkimi 

specjalistami pracującymi w OREW. Prowadzone było również wsparcie psychologiczne dla potrzebujących Rodzin 

wychowanków placówki, owocujące poprawą relacji pomiędzy Rodzinami wychowanków OREW i kadrą, w szczególności 

wpływając na poprawę akceptacji dziecka i poprawę życia rodziny. 

 
Placówka mieści się w dwóch budynkach: 

• przy ul. Szarych Szeregów 32 (wychowanie przedszkolne i oddziały edukacyjno-terapeutyczne)                                                            

•  przy ul. Saperów 14 d (zespoły rewalidacyjno-wychowawcze).   

Czas pracy placówki: 

• w ciągu roku: 10 miesięcy                                                                                                                                   

• w ciągu tygodnia: poniedziałek - piątek                                                                                                                      

• w ciągu dnia: w godz. 6.30 do 18.00 

Warunkiem przyjęcia wychowanka do OREW jest zdiagnozowana przez PPP niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem (sprzężenie to współistnienie co najmniej dwóch 

niepełnosprawności: niepełnosprawność intelektualna i niedosłuch, dziecko słabosłyszące, niewidome lub słabo 

widzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem). 

Wszyscy wychowankowie wymagają wsparcia w wybranych obszarach funkcjonowania lub kompleksowego wsparcia 

we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Wielu podopiecznych nie porozumiewa się za pomocą mowy  

werbalnej, stąd konieczność pracy w oparciu o AAC/ alternatywne metody komunikacji/.    

Kadra 

Kadrę OREW stanowią nauczyciele terapeuci (oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy), logopedzi, 

psycholodzy, nauczyciel religii, nauczyciel  muzykoterapeuta, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, pomoce nauczycieli, 

pracownik socjalny, inni pracownicy biura i obsługi. Ze względu na występujące jednostki chorobowe niezbędna jest 

stała opieka/wsparcie personelu medycznego (pielęgniarki dyplomowane, lekarze).   

Liczbę nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego przedstawia tabela -stan na 31.12.2014 r. 

Stopień awansu zawodowego Liczba nauczycieli ( w tym dyrekcja) 

1. nauczyciele dyplomowani 2 

2. nauczyciele mianowani 7 

3. nauczyciele kontraktowi 11 

4. stażyści 3 

5. bez stopnia awansu zawodowego  1 

 

   
 

 Kadra merytoryczna placówki posiada pełne kwalifikacje do pracy na stanowiskach zgodnych  

z zatrudnieniem.  

 Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.  

 Kadra uczestniczy w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 
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 Pracownik motywowany jest  poprzez: premię, kierowanie na różnego rodzaju szkolenia  (finansowane 

w całości lub częściowo przez pracodawcę), udział w konferencjach, różnych formach doskonalenia 

zawodowego, podziękowania w formie dyplomów, w indywidualnych rozmowach i na forum przy różnych 

okazjach. 

 

Trudności w codziennym funkcjonowaniu placówki : 

•  lokalizacja placówki w dwóch odrębnych, oddalonych od siebie budynkach 

•  zbyt mała ilość pomieszczeń                                                                                                                                             

•  w budynku na Szarych Szeregów - sale przechodnie                                                                                                •  

brak windy                                                                                                                                                                        

•  trudności w organizacji zastępstw za nieobecnych pracowników                                                                                  

•  nieformalny podział zespołu pracowniczego 

Wniosek: 

• Poprawa warunków lokalowych – pozyskanie jednego budynku dla OREW dającego możliwości dalszego         

rozwoju placówki. 

Plany na przyszły rok: 

 Od roku szkolnego 2015/2016  uruchomienie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy o 

uprawnieniach szkoły publicznej – rozszerzenie naboru uczniów o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym i znacznym bez sprzężeń. 

 Podjęcie działań związanych z poszerzeniem oferty edukacyjnej o: 

      - placówkę/ki dla dzieci i młodzieży z autyzmem (warunek pozyskanie budynku), 

 

      - Wczesne Wspomaganie Rozwoju (w tym w oparciu o środki z NFZ). 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) funkcjonuje od stycznia 2006 roku jako zadanie zlecone organizacji 

pozarządowej przez samorząd miasta Elbląga na podstawie obowiązującej umowy. ŚDS jest placówką działającą 

zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawą o pomocy społecznej, dla dorosłych osób z 

upośledzeniem umysłowym i z kalectwami sprzężonymi w celu podtrzymania aktywności życiowej, ciągłego 

uspołeczniania, nauki zaradności oraz przebywania w grupie rówieśniczej realizującej indywidualne programy. W 

2014r. zadanie realizowane było w oparciu o aktualne rozporządzenie MPiPS w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w 

zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w 

środowisku rodzinnym, jak i społecznym.  

Do celów głównych Domu należało: 

 zapewnienie uczestnikom codziennej aktywności adekwatnej do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych w 

grupie rówieśniczej, 

 podtrzymywanie  i  poprawa  stanu  zdrowia poprzez  realizację zabiegów  fizykalnych  i  kinezyterapię oraz  
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inne formy  aktywności ruchowej,   

 podtrzymywanie i rozwijanie nabytych przez uczestników umiejętności dotyczących funkcjonowania w życiu 

codziennym w środowisku domowym, w placówce, w środowisku lokalnym,  

 rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie planowania aktywnego spędzania czasu wolnego 

z wykorzystaniem dostępu do zasobów kulturowych i rekreacyjnych, dostępnych w otwartym środowisku; 

 monitorowanie efektywności indywidualnych programów uczestników i bieżące dostosowywanie ich do potrzeb 

podopiecznych, 

 zapewnienie uczestnikom i ich rodzinom pomocy psychologicznej oraz socjalnej, 

 tworzenie warunków do  integrowania się uczestników i rodzin poprzez pielęgnowanie tradycji  i obrzędowości 

kulturowej i religijnej, 

 zapewnienie uczestnikom możliwości nawiązywania i podtrzymywania więzi społecznych  w środowisku 

lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji,   

 kształtowanie świadomości praw osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz kształtowanie motywacji 

i umiejętności do dbania o interesy uprawnionych. 

W ramach realizacji w/w zadań Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia zróżnicowane usługi  w zależności od 

możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań. Opracowany indywidualnie dla każdego 

domownika program terapeutyczny obejmuje: 

 treningi umiejętności funkcjonowania w życiu  codziennym, 

 treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

 trening sporządzania czasu wolnego,  

      terapię ruchową, 

 poradnictwo psychologiczne, 

 pomoc socjalna, 

 działania z zakresu integracji społecznej w środowisku lokalnym, 

 działania mające na celu celebrowanie uroczystości, obyczajów, tradycji kulturowych i religijnych, 

 zapewnienie możliwości spożycia gorącego posiłku, 

 konsultacje medyczne w sytuacji potrzeby,  

 dowóz samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Funkcjonowanie ŚDS daje szansę osobom niepełnosprawnym pozostanie w swoim naturalnym środowisku 

rodzinnym i sąsiedzkim bez konieczności korzystania z hospitalizacji czy też pobytu w placówkach zamkniętych. 

Działania placówki przyczyniają się bezpośrednio do kreowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej i 

do łamania wszelkich schematów w ich postrzeganiu. 

Formy i efekty przeprowadzonych zajęć: 

Kadra merytoryczna placówki pracująca jako Zespół Wspierająco-Aktywizujący wykonała dla każdego 
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uczestnika diagnozę możliwości psychofizycznych niezbędnych w radzeniu sobie w życiu codziennym. Diagnozę 

sporządzono w oparciu o analizę danych z wywiadu z uczestnikami i ich rodzin, analizę dotychczasowej dokumentacji 

lekarskiej i psychologicznej oraz wnioski wynikające z oceny funkcjonowania uczestnika. 

 Na podstawie diagnozy potrzeb uczestnika i jego rodziny, w oparciu o aktualną na rok 2014 ofertę zajęć 

sporządzono dla wszystkich podopiecznych Indywidualny Plan Postępowania Wspierającego ŚDS. Realizacja IPPW-A 

odbywała się w formie indywidualnej lub grupowej, w warunkach ŚDS, dom uczestnika, podczas zaplanowanych 

wyjść poza ŚDS oraz podczas form wyjazdowych. Zespół Wspierająco- aktywizujący na posiedzeniach przez cały rok 

dokonywał monitorowania postępów uczestnika i w sytuacji potrzeby, modyfikował plan.  

Uczestnicy 

 Na koniec m-ca grudnia 2014r. stan uczestników ŚDS wynosił  33 uczestników 14 kobiet i 19 mężczyzn w 

wieku 23-51 lat. Oddziaływaniem w ŚDS od stycznia do grudnia objętych było 38 uczestników z niepełnosprawnością 

intelektualną i kalectwem sprzężonym (wada wzroku, słuchu, narząd ruchu, epilepsja) w wieku 23-52 lata i ich rodzin z 

terenu miasta Elbląga. 

Spośród uczestników 11 osób wymagało wsparcia w funkcjonowaniu w większości czynności dnia codziennego (osoby 

pozostające na wózkach inwalidzkich, lub posiadające schorzenia narządu ruchu ). Pozostali uczestnicy, to osoby 

samodzielne poruszające się, lecz wymagające w różnym zakresie pomocy i opieki osoby drugiej. 

Charakterystyka uczestników wg płci i wieku 

Wiek Płeć Razem 

Kobiety Mężczyźni 

18-30 7 9 16 

31-40 5 8 13 

41-50 1 1 2 

50< 1 1 2 

Razem 14 19 33 

 

Podział uczestników wg stopni niepełnosprawności:  

Osoby samodzielne - 22 , osoby zależne - 11 

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - 33 

Osoby ubezwłasnowolnione - 15  

Osoby nieubezwłasnowolnione - 18 (w tym 3 osoby posiadające wyznaczonego notarialnie lub sądownie 

pełnomocnika). 

Stopień upośledzenia umysłowego RAZEM 

 Kobiety Mężczyźni 

Pogranicze lub dolna granica normy 2 - 2 
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Lekki 2 - 2 

Umiarkowany 3 7 10 

Znaczny 4 8 12 

Głęboki 3 2 5 

nieokreślony  2 2 

Ogółem: 33 

 

W 2014r. placówka ŚDS uzyskała środki od wojewody warmińsko – mazurskiego, które pozwoliły na doposażenie 

placówki: 

-  w sprzęt ogólnousprawniający 16.000,00zł 

-  pomoce służące do zajęć terapeutycznych 19000, 00zł  

 

Kadra ŚDS w roku 2014 

Lp Stanowisko Etat 

1. kierownik ŚDS 1 

2. pedagog - terapeuta zajęciowy 1 

3. pedagog - asyst. osoby niepełnosprawnej 1 

4. Terapeuta zajęciowy 1 

5. Logopeda 1 

6. Pedagog 1 

7. Pedagog terapeuta zajęciowy 1 

8. Fizjoterapeuta  1,5 

9. Pracownik socjalny 0,2 

10. Pielęgniarka 0,5 

11. Księgowa 0,125 

12. Główna księgowa 0,0625 

13. Specjalista ds. kadr i płac 0,0625 

14 Sprzątaczka/Asystent osoby niepełnosprawnej 0,75 

15 Kierowca 0,5 

Razem:  10,700 

  Kadra współrealizująca zadanie w 2014 r. :  

 1)  psycholog  na podstawie wystawianych rachunków w ramach działalności gospodarczej – 1 osoba.  
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Finanse : 

LP Źródło finansowanie Kwota przyznana/posiadana 

1 Dotacja roczna z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

381 600,00 

2 Środki własne placówki  15 154,99 

3 Środki własne -inne 91 517.02 

RAZEM 488 272,01 

 

Ważniejsze wydarzenia: 

Lp. Zadanie Termin Miejsce 

1 Bal Karnawałowy 25 styczeń ŚDS 

2 Walentynki  13 luty Środowisko  

3 Walentynki  14 luty ŚDS 

4 Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  28 luty  Środowisko  

5 Dzień Kobiet  07 marca ŚDS 

6 Wyjście do kina 10 marzec Środowisko  

7 Śniadanie Wielkanocne 16 kwiecień  ŚDS 

8 Obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 18 maj Środowisko 

9 Wyjazd na zawodu sportowe do Pasłęka 02 czerwiec Środowisko  

10 Wyjazd do Nidzicy na XVII koncert „Radość i Nadzieja” 15-16 czerwiec Środowisko  

11 Dzień Otwarty ŚDS  14 czerwiec ŚDS 

12 Zakończenie rok szkolnego OREW/ Piknik Rodzinny PSOUU 27 czerwiec  Środowisko  

13 Wyjazd na basen relaksacyjno-rehabilitacyjny w Braniewie 02 lipiec Środowisko  

14 Wycieczka: Park edukacyjny zoo- egzotyczne Kaszuby w 

Tuchlinie  

12 lipiec  Środowisko  

15 Wycieczka do PARKU EKOLOGICZNEGO do Pasłęka 29 sierpień Środowisko  

16 Spartakiada 29 wrzesień Środowisko  
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17 Dzień Chłopaka 30 wrzesień ŚDS 

18 Dzień Zaduszny  29 październik  Środowisko  

19 Halloween 31 październik  ŚDS 

20 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne  17 listopad Środowisko  

21 Andrzejki  29 listopada  ŚDS 

22 Mikołajki 05 grudnia ŚDS 

23 Spotkanie opłatkowe  18 grudnia Środowisko  

 

W 2014 r. zadania zrealizowane w ŚDS były w formie zajęć grupowych i indywidualnych, 5 dni w tygodniu w godz. 

7.30 – 16.00 w budynku przy ul. Saperów 14d. Uczestnicy mieli zapewnione podstawowe świadczenia opiekuńcze, 

terapeutyczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapię logopedyczną, brali udział w terapii zajęciowej, oraz imprezach 

rekreacyjno - kulturalnych organizowanych w placówce lub w środowisku. W Domu zapewniliśmy możliwość 

spożycia gorącego posiłku, który przygotowywany jest w ramach prowadzonej terapii kulinarnej z uczestnikami, oraz 

zamawianego w formie cateringowej. Z posiłku w placówce skorzystali wszyscy uczestnicy zajęć. Uczestnikom ŚDS 

zabezpieczono również możliwość konsultacji medycznych, oraz dowóz samochodem przystosowanym do przewozu 

osób niepełnosprawnych w stosunku do podopiecznych, których sytuacja zdrowotna lub rodzinna tego wymagała.  

Uczestnicy placówki aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności Domu poprzez aktywność m.in. w konkursach dla 

osób niepełnosprawnych, spotkaniach integracyjnych, warsztatach plenerowych, wycieczkach, seminariach 

tematycznych itp. 

Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, indywidualnie i w małych grupach odbywały się zajęcia z zakresu terapii                           

psychopedagogicznej podtrzymującej umiejętności szkolne oraz z zakresu komunikacji i wspomagania mowy. W miarę 

potrzeb i możliwości Domu, objęto uczestników i ich rodziny oddziaływaniem pracownika socjalnego, oraz 

psychologa.  

Dodatkowe działania realizowane w 2014 roku. 

Projekt PFRON „Na drodze do samodzielności – rehabilitacja ruchowa oraz rehabilitacja społeczna osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w PSOUU Koło w Elblągu”. W ramach trzyletniego projektu (01.04.2013r. - 

31.03.2016r.) w ŚDS działały: 

Pracownia Aktywności Zawodowej. Podopieczni ŚDS mogli spędzić po zajęciach czas wolny w pracowni 

działającej raz w tygodniu. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły w sposób zorganizowany zrelaksować się, 

biorąc udział w różnego rodzaju grach i zajęciach animacyjnych. Celem tej formy aktywizacji jest urozmaicenie czasu 

popołudniowego w towarzystwie znajomych z placówki. Rola pracowni jest istotna, gdyż osoby niepełnosprawne 

rzadko spotykają się ze swoimi przyjaciółmi po powrocie do domu - wiele z takich osób jeździ na wózkach, ma 

problemy z transportem, a zatem nie mogą się swobodnie poruszać. Świetlica pełni rolę miejsca, w którym mają czas 

na porozmawianie oraz nawiązanie lepszych kontaktów ze znajomymi.  
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Klub Przetrwania i Przygody. Działania zaplanowane w Klubie Survivalowym mają na celu przede 

wszystkim pobudzenie do ruchu oraz aktywności poprzez przygodę, sport, znajdowanie się w nowych sytuacjach. 

Uczestnicy zdobywali umiejętności związane z orientacją w terenie oraz samoobsługą. Prowadzone były działania 

mające cele integracyjne, oraz społeczne -angażowanie się klubu w akcje charytatywne. Zajęcia Survivalowe Klubu 

Przetrwania i Przygody łączą w sobie dwie funkcje : usprawniania ruchowego/ poprawy kondycji fizycznej organizmu 

oraz rehabilitacji społecznej. Usprawnienie ruchowe odbywało się poprzez udział uczestników w różnego typu 

zajęciach ruchowych rajdy piesze, gimnastyka oraz ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne. Zajęcia w klubie prowadzi 

pracownik ŚDS – pedagog/asystent osób niepełnosprawnych – doświadczony terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie 

w wymiarze średnio 12 godz. miesięcznie.  

Akademia Technik Różnych. W akademii uczestnicy poznawali rożne techniki twórcze w ramach zajęć 

grupowych tj: ceramikę, batik oraz papieroplastykę i inne techniki ekspresji plastycznej. Beneficjenci (12 osób) uczyli 

się estetyki wykonywanych prac, dobór właściwych farb do danego wyrobu. Poprzez tego typu pracę beneficjenci 

uczyli się dokładności, samodyscypliny, samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadanie. 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – działa w strukturze PSOUU od 1 stycznia 2007 r.  

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 15
30

. Realizacja 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się w grupach 5-cio osobowych w ramach 6 pracowni : 

1) gospodarstwa domowego, 

2) stolarstwa artystycznego i użytkowego, 

3) plastyczno – ceramicznej, 

4) gospodarczo – porządkowej, 

5) technik różnych i witrażu, 

6) umiejętności społecznych. 

 

 Dobór metod i technik pracy z uczestnikami  w poszczególnych pracowniach uzależniony jest od 

indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz potrzeb uczestników, a zarazem od profilu i charakteru danej 

pracowni. Dla każdego z uczestników Rada Programowa opracowuje Indywidualny Program Rehabilitacji, który 

zawiera krótką charakterystykę danej osoby oraz formy i zakres rehabilitacji. Rada Programowa dokonuje również 

oceny postępów w rehabilitacji każdego z uczestników dwa razy w roku. Oceny mają charakter punktowy i podlegają 

im następujące obszary: ogólny stan zdrowia, sprawność fizyczna, sfera psychofizyczna, sfera emocjonalno-

motywacyjna, podstawa zawodowa, zaradność osobista, zasoby. 

 

 W ciągu całego roku w zajęciach Warsztatu uczestniczyło 30 osób – 15 kobiet i 15 mężczyzn.  

W 2014 roku z warsztatu odeszło 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. W ich miejsce przyjęto 3 kobiety  i 4 mężczyzn. 

Podział uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności: 

- znaczny- 20 osób 

- umiarkowany - 10 osób  

- niepełnosprawność intelektualna i/lub choroba psychiczna - 28 osób 
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Kadra merytoryczna WTZ: 

- kierownik, 

- instruktorzy terapii zajęciowej- 4 osoby, 

- instruktor zawodu- 1 osoba, 

- psycholog, 

- pracownik socjalny. 

 

W minionym roku w ramach rehabilitacji społecznej realizowane były treningi:  

- w zakresie samoobsługi, higieny osobistej,  

- kulinarny, 

- umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 

- ekonomiczny, 

- podstawowych umiejętności technicznych, 

- umiejętności komunikacji społecznej, 

- umiejętności pełnienia ról społecznych, 

- asertywności, 

- rozwiązywania sytuacji problemowych/ konfliktowych, 

- wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji, 

- podnoszenia wiary we własną wartość, przydatność społeczną oraz samodzielność. 

 

W zakresie rehabilitacji zawodowej prowadzone były treningi: 

- umiejętności pracy w zespole, 

- punktualności, dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności, 

- pozyskiwania informacji dotyczących zatrudnienia, 

- z zakresu autoprezentacji,  

- nabywania  umiejętności przygotowywania różnego typu narzędzi pod planowaną  pracę, 

- uczenia się  posługiwania urządzeniami i maszynami, 

- kształtowania  nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku,     

- rozwijania  poczucia smaku i estetyki, 

-  kształtowania umiejętności w zakresie orientacji zawodowej, 

-  usprawniania  manualnego,  doskonalenia koordynacji i spostrzegawczości. 

 

W Warsztacie najczęściej prowadzone były następujące formy terapii: 

• ergoterapia (forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne), 

• muzykoterapia (dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy 

funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej), 

• arteterapia (forma psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji),  

• kulturoterapia (terapia poprzez sztukę), 

• socjoterapia (metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań 

natury społecznej) i kulturo terapia (terapia poprzez sztukę), 

• wsparcie psychologiczne. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leczenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
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Wsparcie socjalne i psychologiczne. 

Każdy z uczestników Warsztatu miał zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne. W miarę potrzeb odbywały się 

rozmowy indywidualne uczestników zarówno ze specjalistami jak i instruktorami czy kierownikiem placówki. 

Uczestnikom była udzielana wszelka pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, administracyjnych czy medycznych. 

Pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków przeprowadzał również wywiady w środowiskach rodzinnych. W 

szczególnych, specyficznych sytuacjach, nawiązywał kontakt z pracownikami socjalnymi z rejonowych ośrodków 

pomocy społecznej.  

 

Zakres podjętych działań dodatkowych WTZ w obszarze rehabilitacji społecznej: 

 „Milion dla Elbląga” – pozyskiwanie środków finansowych w ramach 1%  

 Przemarsz z bębnami ulicami Elbląga- „Kochamy elbląskie organizacje” 

 Kino, karaoke w Bibliotece Elbląskiej  

 Wizyta w przedszkolu na przedstawieniu „Czerwony Kapturek” 

 Dzień Otwarty WTZ w ramach Ekonomi Społecznej 

 Wyjazd integracyjny uczestników do gospodarstwa agroturystycznego w Zastawnie 

 Piknik rodzinny w Bażantarni  

 Zbiórki żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności  

 Udział w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych  

 Kibicowanie podczas MŚ siatkówki na siedząco  

 Badanie słuchu  

 Koncert Sleep’s Slap w Nidzicy  

 Zakończenie Roku Szkolnego w OREW PSOUU Koło w Elblągu 

 Wycieczka „Szlakami Bażantarni” 

 Przedstawienie przygotowane przez uczestników WTZ z okazji Dnia Babci i Dziadka w OREW-ie- DRAMA 

   

   Zakres podjętych działań dodatkowych WTZ w obszarze rehabilitacji zawodowej: 

 Wystawa prac uczestników w galerii „MIŚ” 

 Kurs komputerowy „e-kompetentni” 

 Nawiązanie współpracy z PUP, CEiPM OHP w Elblągu 

 Wystawa prac uczestników w Centrum Kultury w Braniewie 

 Uczestniczenie w Targach Pacy 

 Udzielanie warsztatów  decupage w przedszkolu nr. 17 

 Udzielanie warsztatów bębniarskich w przedszkolu nr 23 

 Kiermasz- Forum  Inicjatyw Pozarządowych- nagroda za atrakcyjne stanowisko  

 Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 

 

     Współpraca 

        Warsztat Terapii Zajęciowej współpracuje z Muzeum Elbląskim. W wyniku zawartego porozumienia osoby 

niepełnosprawne naszego Koła mogą korzystać z wielu zdarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum, brać 
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czynny udział w zajęciach praktycznych. Ponadto Warsztat współpracuje z Biblioteką Elbląską, gdzie organizuje swoje 

wystawy a uczestnicy mogą brać udział w różnego rodzaju zajęciach praktycznych, np. technika decoupage czy papieru 

czerpanego.  

 

Zajęcia 125 Drużyny Harcerskiej „Łata”, które mają na celu rozwijanie zamiłowania do aktywnego spędzania 

czasu wolnego poprzez udział w rajdach i pieszych wycieczkach, kształtowanie u uczestników cech przynależności do 

swojej Ojczyzny, miasta, środowiska, budzenie patriotyzmu, poczucia wspólnoty i przynależności do grupy. Pomimo 

braku środków PFRON na tego typu działalność, zajęcia te zostały utrzymane. OREW udostępnił harcerzom 

pomieszczenie na zbiórki harcerskie a dotychczasowy opiekun grupy, Pani Mirosława/Małgorzata Mielnicka, 

wolontarystycznie zajmuje się ich prowadzeniem. 

 

Finanse  

Plan finansowy WTZ na 2014rok wynosił 493.200,00 zł z czego 443.880,00 zł to środki z PFRON a 49.320,00 zł to 

środki Gminy Miasta Elbląga. Na koniec ze środków PFRON zwrócono 3,16 zł wynikające z przekroczenia środków            

i kwota pozostała 38,65 ze środków Gminy Miasta Elbląga. 

 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW STAŁYCH PLACÓWEK stan na 31.12.2014 r. 

OREW  ŚDS WTZ 

 

52 

 

33 

 

                      30 

 

                                                           RAZEM: 115  

 

 

7. Przeprowadzone prace remontowe w budynkach będących w zasobach Koła:  

 
L.p. Nazwa usługi Miesiąc wykonania Wartość 

    

1. Usługa remontowa pomieszczeń w OREW-ie przy ul. Szarych Szeregów . 

Malowanie ścian, położenie płytek, wylewka samopoziomująca, położenie 

wykładziny typu Tarkett  

01-03/2014 52.000,00 zł 

2. Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych i naprawa balustrady w 

budynku OREW przy ul. Szarych Szeregów 

10/2014 4.540,04zł 

3. Remont pomieszczeń w OREW-ie przy  

ul. Szarych Szeregów. Malowanie ścian, wymiana płytek. 

12/2014 5.000,20zł 

4. Wymiana okien w pomieszczeniach WTZ przy ul. 1 Maja 1 12/2014 6.213,96zł 

                                                                    RAZEM        67.754,20zł 

 

8. Działalność PSOUU Koło w Elblągu poddana została w 2014 r. następującym kontrolom: 

 
Data 

kontroli 

Organ  

kontrolujący 

Zakres  

przeprowadzonej 

kontroli 

Placówka  

Kontrolo-

wana 

Uwagi  

pokontrolne  

06.12.2013-

15.01.2014 

Urząd Miejski w 

Elblągu Departament 

Społeczny 

Rozliczenie dotacji WTZ za rok 2012 WTZ Brak osoby zatrudnionej na stanowisku 

psychologa, instruktora terapii zajęciowej, 

specjalisty ds. rehabilitacji. Zobowiązano 

kierownika WTZ do zatrudnienia w/w 

osób. Pracownie nie są dostosowane do 

standardów osób niepełnosprawnych, 

ponieważ usytuowane są w 
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pomieszczeniach na II piętrze budynku, 

nieprzystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych. 

03.04.2014-

04.04.2014 

Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Elblągu 

Sprawdzenie warunków higieniczno-

sanitarnych, jakie powinien spełniać 

personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których udzielane są 

świadczenia zdrowotne. 

OREW Brak uwag 

30.06.2014- 

02.07.2014 

Urząd Miejski 

Departament 

Edukacji 

Kontrola w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji na dowóz dzieci 

w I półroczu 2014 

OREW Brak uwag 

26.09.2014 Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Elblągu 

Kontrola na wniosek PSOUU Koło w 

Elblągu, sprawdzenie warunków 

higienicznych w placówce edukacyjnej 

OREW Brak uwag 

26.09.2014 Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Elblągu 

Kontrola warunków zdrowotnych 

żywienia zbiorowego 

OREW Brak uwag 

20.11.2014- 

28.11.2014 

Urząd Miejski 

Departament 

Społeczny 

Rozliczenie dotacji WTZ za rok 2013 WTZ Brak osoby zatrudnionej na stanowisku 

psychologa, zobowiązano kierownika do 

zatrudnienia w/w osoby. 

Pracownie nie są dostosowane do 

standardów osób niepełnosprawnych, 

ponieważ usytuowane są w 

pomieszczeniach na II piętrze budynku, 

nieprzystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych. 

01.12.2014 Departament 

Zdrowia Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego 

Ocena prawidłowości realizacji zadań 

publicznych realizowanych w 2010 i 

2012 ze środków Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

PSOUU W opisie rachunków, faktur oraz kart pracy 

błędnie zapisano, iż środki pochodzą z 

dotacji Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego. Zalecono dokonać zmiany 

opisu dokumentów „dotacja pochodzi ze 

środków Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 

9. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników PSOUU. 
 

W celu realizacji działań w placówkach, zapewnienia właściwej jakości usług dla podopiecznych, niezbędny jest dobór 

pracowników uwzględniający na równi kwalifikacje jak i predyspozycje do pracy z ONI.  

Większość zatrudnionej kadry posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów uzupełniających. Kadra 

merytoryczna wg specjalności to: psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciel – terapeuta, pomoc nauczyciela, asystent 

osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, instruktor zawodu, 

pracownik socjalny, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz neurolog, lekarz pediatra, pielęgniarka. 

Kadra administracyjna: dyrektor, z-ca dyrektora, kierownicy, główna księgowa, księgowa, kadrowa, pracownik 

biurowy, koordynator projektu.  

Obsługa: kierowca, sprzątaczka, konserwator. 

 

Pracownicy wszystkich placówek systematycznie podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, 

warsztatach i konferencjach dofinansowanych również ze środków Stowarzyszenia. 

  

Na dzień 31.12.2014 r. w PSOUU zatrudnionych było 86 pracowników etatowych, oraz 9 osób w ramach umów zleceń 

i 4 osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. 
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10. Składane wnioski i projekty. 
 

W 2014 roku Stowarzyszenie realizowało wiele projektów i programów. Poniższa tabela przedstawia wykaz złożonych 

wniosków o dofinansowanie.  

 

l.p. tytuł projektu 

charakter zadania  

(stałe, cykliczne, 

jednorazowe, 

inne) 

rodzaj podjętych działań 

Liczba 

beneficjentów 

ostatecznych 

biorących 

udział w 

projekcie 

Grantodawca 
kwota 

wnioskowana 
kwota przyznana 

1. „ Program SPoKI –NOWE 

OTWARCIE” –forma 

wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną i/ lub 

zaburzeniami 

psychicznymi w Elblągu  

cykliczne Poprawa jakości życia 

35 osób 

niepełnosprawnych 

oraz członków rodzin z 

nimi zamieszkujących 

35 Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

39 910,00zł Brak 

dofinansowania 

2. Animacyjny Klub 

Twórczy(ch) (AKT) 

cykliczne Wzmocnienie integracji 

społecznej osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną (20 osób) 

oraz dzieci i młodzieży 

(20 osób w wieku 13-20 

lat) w czasie 18 

miesięcy  

40 Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

68 049,85zł Brak 

dofinansowania 

3. Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych  z 

terenu Miasta Elbląga do 

szkół i placówek 

oświatowych w Elblągu 

przy ul. Szarych Szeregów 

32  

cykliczne Zapewnienie 

bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie 

przewozu dzieci w celu 

realizacji obowiązku  

szkolnego lub 

obowiązku nauki   

35 Prezydent 

Miasta Elbląga 

50 000,00zł 50 000,00zł 

4. „ Wigilijne kolędowanie 

2015” organizacja 

Koncertu Wigilijnego 

orkiestry Vita Activa ze 

spotkaniem opłatkowym 

 

cykliczne Zmiana sposobu 

postrzegania osoby 

niepełnosprawnej 

intelektualnie, 

kształtowanie 

właściwych postaw 

wśród osób 

pracujących na rzecz 

tego środowiska 

200 PFRON 4 200,00zł Brak decyzji 

5. Organizacja Konferencji 

Naukowej „ Konwencja o 

prawach osób 

niepełnosprawnych i jej 

realizacja w praktyce w 

Polsce” 

cykliczne Zaprezentowanie 

rodzicom i opiekunom 

oraz osobom 

wspierającym ON 

dobrych praktyk w 

pracy z dorosłymi 

osobami 

niepełnosprawnymi, w 

tym w szczególności z 

niepełnosprawnością 

intelektualną. 

250       PFRON 12 000,00zł Brak decyzji 

6. Weekendowe treningi 

umiejętności społecznych  

cykliczne Przeprowadzenie 12 

weekendowych 

treningów umiejętności 

społecznych dla 18 

uczestników projektu 

Przeprowadzenie 6 

warsztatów z rodzicami 

z udziałem psychologa 

36 Fundacja PZU 34 056,00zł Brak 

dofinansowania 



 21 

7. "Działania profilaktyczne i 

pomocowe na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci z 

nieprawidłowym 

rozwojem w wieku 0-6 lat 

w Polskim Stowarzyszeniu 

na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w 

Elblągu" 

cykliczna wsparcie 

psychologiczne, 

pedagogiczne, 

konsultacje z rozwoju 

psychomotorycznego, 

konsultacje z 

pielęgniarką/położną 

oraz prawnikiem 

10 Fundacja 

Dzieci Niczyje 

 

 

 

 

 

37 210,40 zł       33 473,40 zł 

8. "Na drodze do 

samodzielności. 

Rehabilitacja ruchowa 

oraz rehabilitacja 

społeczna osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w PSOUU 

Koło w Elblągu" 

cykliczna rehabilitacja ruchowa, 

rehabilitacja społeczna 

110 PFRON  1 210 370,00zł 846 613,36 zł   

 
 

11.  Środki finansowe na działalność Koła pochodziły z następujących źródeł: 

 za pośrednictwem Urzędu Miasta w Elblągu dotacja na prowadzenie WTZ (PFRON), ŚDS (URZĄD 

WOJEWÓDZKI ), OREW (MEN) 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie  

 Urząd Miasta Elbląga – dotacje na programy celowe 

 Powiatowy Urząd Pracy – w ramach organizacji staży i prac społecznie-użytecznych 

 Sponsorzy  

 Darowizny na cele statutowe 

 Składki członkowskie 

 1% z podatku dochodowego 

 

W 2014 roku braliśmy czynny udział w kampanii społecznej na rzecz pozyskania 1% z podatku dochodowego od osób 

fizycznych pn. „ Milion dla Elbląga”. Celem jej było zachęcenie elblążan do przekazywania 1  % swojego podatku na 

organizacje pożytku publicznego (OPP) działające na terenie naszego miasta. Patronat nad kampanią objął prezydent 

Elbląga. Była to nasza pierwsza kampania reklamowa i zbiórka z tytułu OPP. W 2014 roku z tytułu 1% zebraliśmy 

kwotę 3472,50 zł. 

 

12. Współpraca Stowarzyszenia z innymi podmiotami. 

W 2014 r. współpracowaliśmy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi naszego miasta w zakresie 

wspólnego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych m.in.: 

 

Jednostki samorządu terytorialnego: 

- Departament Społeczny UM 

- Departament Edukacji UM 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu 

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
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Organizacje pozarządowe: 

- Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON) 

- Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP) 

- PSOUU - inne koła w województwie warmińsko-mazurskim 

- Bank Żywności w Elblągu 

- Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) 

 

Inne: 

- Federacja Organizacji Socjalnych FOSa 

- Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu 

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

- Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID 

- Muzeum elbląskie  

- Galeria EL 

- Biblioteka Elbląska 

- Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu 

- Szkoła Podstawowa nr 25 

- Szkoła Podstawowa nr 23 

- Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej w Elblągu 

- Zespół Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu 

- Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu 

- Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Elblągu 

- Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu 

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

- Hotel „Młyn” 

- Firma cateringowa „Mariocik” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sprawozdanie zatwierdzone Uchwałą ZK PSOUU nr 8/2015 z dnia 27.04.2015r. 


