SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA „RAZEM”
za rok 2009
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” powstało
z inicjatywy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i
możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich
rzeczywistość. Działania te mają na celu towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odkrywaniu głębi
własnego człowieczeństwa i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w życiu.
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” aktywnie
współpracuje także z otoczeniem osób niepełnosprawnych, by twórczo inspirować świat osób pełnosprawnych,
tak aby te dwa światy, mogły stać się jednym światem.
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” podejmuje, wspiera i
promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym,
wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym itp. mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie
szans osób pełno- i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” jest organizacją
otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglądach, które pragną się włączyć w realizację celów
Stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do wspierania osób niepełnosprawnych w każdym wieku.
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Liczba członków Stowarzyszenia: 65 osób na dzieo 31.12.2009
Baszczok Elżbieta, Buchalik Katarzyna, Bugla Aleksandra, Chełstowska Aleksandra, Chełstowski Krzysztof,
Cincio Wiktoria, Ciuraj Mariola, Cofalik Teresa, Czapla Monika, Filec Anna, Filec Wioletta, Gawliczek
Krzysztof, Górka Beata, Gruszka Barbara, Heliosz-Janik Sylwia, Jaszczuk Anna, Kaczmarczyk Grażyna, Kaoczok
Joanna, Kapusta Iwona, Kardaszyoska Beata, Kirsek Anna, Kocjan Adam, Koper Ewa, Kustra Grażyna, Kuśka
Maria, Lach-Opalkowska Halina, Landek Jolanta, Lazar Małgorzata, Liszka Mariola, Maier Lidia, Marcol Ewa,
Matras Bogumiła, Michalski Andrzej, Mikłusiak Lidia, Mikulak Maria, Morawska Barbara, Muras Danuta,
Musioł Ewa, Nastuła Barbara, Nurzyoska Marta, Ostrowski Krzysztof, Palenga Justyna, Paszenda Mariola,
Pieczka Justyna, Piełka Małgorzata, Pilch-Pierchała Weronika, Piper Mirosława, Podleśny Grażyna, Reclik
Danuta, Scheicht Ewa, Smędzik Malwina, Smolorz Bożena, Świerczek Renata, Tarnowska Joanna, Tarnowski
Jarosław, Tłustochowicz Janina, Warchoł Krystyna, Wardenga Katarzyna, Wąsikowski Roman, Węgrzyk
Joanna, Wolak Bożena, Wowra Gabriela, Wójcicka Katarzyna, Zimoo Joanna
Liczba wolontariuszy: 29 osób na dzieo 31.12.2009
Abrahamczyk Aleksandra, Dziad Martyna, Gans Ewa, Gonczar Justyna, Grycicha Karolina, Kołodziej Zuzanna,
Kosteczko Chrystian, Krzemioska Magdalena, Kula Małgorzata, Lorczyk Karolina, Majewski Mateusz, Mura
Szymon, Nachowska Anna, Osipowska Monika, Pawlik Dominika, Pawlik Daria, Pełka Marcin, Rozmus
Agnieszka, Rozmus Marta, Skupieo Patrycja, Sternal Małgorzata, Suda Magdalena, Tkocz Agnieszka, Ucherek
Magdalena, Węglorz Aleksandra, Wieczorek Martyna, Zart Michał, Zembrzuska Roksana, Zimonczyk Edyta
Nie prowadzimy działalności gospodarczej

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA „RAZEM”:
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:
1) edukacyjnej,
2) kulturowo-oświatowej,
3) społecznej,
4) rekreacyjno-wypoczynkowej,
5) terapeutycznej,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania przedsięwzięd edukacyjno-kulturowych,
oświatowych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych
i rehabilitacyjnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem działao na
rzecz uczniów, wychowanków i absolwentów oraz rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Rybniku.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i niepełnosprawnych, itp.
wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację dodatkowych zajęd dydaktycznowyrównawczych, opiekuoczo-wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, olimpiad,
przeglądów, warsztatów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych
itp.), imprez kulturalno-oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów itp.),
imprez rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych itp.),
wypoczynku letniego, zimowego, śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne,
„zielone szkoły”) itp.,
2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięd mających na celu pomoc społeczną,
doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną
itp. względem osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięd mających na celu poradnictwo i
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia,
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4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej itp. osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia zmierzającej m.in.: do upowszechnienia uczenia się przez całe życie,
5) wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia m.in.: przeciwdziałające wykluczeniu
społecznemu i dyskryminacji (prowadzenie działao charytatywnych, profilaktycznych, przeciwdziałających
patologii i marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, fundowanie
stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych
o charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów,
doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów, likwidowanie uprzedzeo wobec osób
niepełnosprawnych itp.),
6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych,
7) promocję tematyki niepełnosprawności m.in.: poprzez wydawanie publikacji (książek, czasopism,
broszur itp.),
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę
niepełnosprawności oraz wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania
z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i otoczeniem,
9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora publicznego, instytucjami
naukowo-badawczymi i leczniczymi itp.,
10) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
11) rozwijanie idei wolontariatu,
12) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA:
1. Projekt: Przełamać izolację – obudzić potencjał – działać profesjonalnie
Stowarzyszenie kończy realizację projektu: „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ-OBUDZIĆ POTENCJAŁ-DZIAŁAĆ
PROFESJONALNIE”, który otrzymał dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.
Realizacja projektu ma zaktywizować rodziców dzieci niepełnosprawnych do działań na rzecz własnego
potomstwa. Celem projektu jest m.in.: przełamanie izolacji często odczuwanej przez rodziców dzieci
niepełnosprawnych i obudzenie tkwiącego w nich potencjału. Służą temu zorganizowane szkolenia m.in.:
w zakresie obsługi komputera, pisania wniosków o dotacje, treningu umiejętności społecznych i
wychowawczych (metoda Gestalt). Dzięki temu rodzice zostali wyposażeni w nowe umiejętności
pozwalające im samodzielnie działać w realizacji celów statutowych. Chcemy żeby rodzice wyposażeni
w nowe umiejętności udzielali profesjonalnego wsparcia kolejnym rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
● szkolenia:
-17 członków Stowarzyszenia wzięło udział w 30-godzinnym warsztacie: Trening umiejętności
wychowawczych i prospołecznych z wykorzystaniem pedagogiki Gestalt,
-20 członków Stowarzyszenia wzięło udział w 20-godzinnym warsztacie: Cztery pory roku-pedagogika
zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym,
-11 członków Stowarzyszenia wzięło udział w 50-godzinnym szkoleniu komputerowym (system operacyjny
Windows, pakiet biurowy Microsoft Office),
-13 członków Stowarzyszenia wzięło udział w 30-godzinnym szkoleniu w zakresie pisania wniosków
o dotacje,
-21 wolontariuszy rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem „Razem” od szkoleń z zakresu pedagogiki
zabawy oraz szkoleniu z prawnych aspektów wolontariatu.
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● powołano Klub Rodzica, miejsce gdzie rodzice dzieci niepełnosprawnych mają okazję do wspólnych
spotkań, rozmów, gdzie podejmują inicjatywy dla swoich dzieci i Stowarzyszenia (m.in.: festyn szkolny,
filmy z działalności Stowarzyszenia). Regularnie od maja 2009 roku odbywają się spotkania z psychologiem.
Podczas spotkań Klubu Rodzica dziećmi opiekują się przeszkoleni wolontariusze, którzy prowadzą zajęcia
z zakresu pedagogiki zabawy.
● Biuro Stowarzyszenia powstało aby wspomagać i koordynować działania skierowane do członków
Stowarzyszenia, a także by planować i prowadzić działania kierowane na zewnątrz.
W ramach pracy biura członkowie stowarzyszenia społecznie od maja 2009 roku regularnie pełnią dyżury.
Biuro działa około 10 godzin w tygodniu.
Zakres świadczeń, pomocy, działań itp. realizowanych w ramach działalności Biura:
-prawno-organizacyjne aspekty pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, public-relations,
promocja Stowarzyszenia, kontakt z mediami,
-współpraca z innymi organizacjami i innymi instytucjami, fundraising, sprawy pracownicze
-koordynacja wolontariatu w Stowarzyszeniu i pracy wolontariuszy,
-koordynacja działań i pomysłów adresowych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
-prowadzenie kroniki Stowarzyszenia,
-prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych Stowarzyszenia, pomoc w zakresie rozliczeń podatkowych,
finansowych z urzędami,
-tworzenie wniosków o dotacje, procedury w Stowarzyszeniu, współpraca z innymi organizacjami i
instytucjami.
Pomieszczenie na Biuro bezpłatnie użycza Stowarzyszeniu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
W celu profesjonalizacji działań Stowarzyszenie wyposażyło Biuro w meble oraz sprzęt komputerowy.
● wydawanie biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia „Razem”. W ten sposób przybliżamy wszystkim
członkom Stowarzyszenia, a także środowisku lokalnemu działania podejmowane przez Stowarzyszenie.
Biuletyn wydawany jest raz na kwartał w nakładzie 150 egzemplarzy. Do tej pory ukazały się cztery numery.
● powstała strona internetowa: www.stowarzyszenierazem.org.pl. Na stronie znajdują się pełne
informacje nt. działań Stowarzyszenia tj.: aktualności, informacje na temat podjętych przez nas działań,
osób, organizacji, z którymi współpracujemy, a także informacje o działaniach kierowanych do osób
niepełnosprawnych.
● został przygotowany plakat oraz folder Stowarzyszenia (2500 szt.). Dzięki uprzejmości Studia
Filmowego Wideo-Art powstał także film na temat Stowarzyszenia. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Współpracy Regionalnej powstał program telewizyjny, który ukazał się w TVP3 Katowice w ramach cyklu
„Rynek jest dla wszystkich”.
● podjęto współpracę z wolontariuszami, którzy pomagają w organizacji i prowadzeniu zajęć dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, a także przy okazji różnych imprez i uroczystości (np. Dzień Dziecka,
Festyn szkolny, Półkolonie)
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Fundacja Fundusz
Współpracy (Warszawa)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
Budżet projektu: 63090,00 zł
Umowa o dotację z Fundacją Fundusz Współpracy nr 110098/FOP/4/MI/2668
Czas realizacji: luty 2009 – grudzień 2009 (do stycznia 2010)
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Projekt trzykrotnie opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki), pokazywany w telewizji TVP3 Katowice
(w ramach programu „Rynek dla wszystkich”), na stronie internetowej www.ngo.pl, na portalu Nie tylko dla
sprawnych (www.niepelnosprawni.cris.org.pl), w serwisie You Tube, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

2. NAUCZ MNIE SAMODZIELNOŚCI
Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - „NAUCZ MNIE
SAMODZIELNOŚCI”. Cel projektu to działania mające pomóc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie. Brała w nim udział grupa 32 osób: dzieci i młodzieży przed 18 rokiem
życia uczęszczających do instytucji edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ciągu
czterech 5-dniowych turnusów, dzieci w 8-osobowych grupach trenowały nawyki samodzielnego
wykonywania czynności samoobsługowych, porządkowych, higienicznych i gospodarczych.
Dodatkowo zwracano uwagę na segregację surowców wtórnych i oszczędność energii elektrycznej. Dzieci
uczestniczyły również w zajęciach plastycznych. Celem projektu „Naucz mnie samodzielności” była
również integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z mieszkańcami i młodzieżą gimnazjalną gminy
Istebna.
W trakcie turnusu prowadzone były:
1. Zajęcia terapeutyczne – arteterapia - prowadzono tutaj działania psychoedukacyjne – pobudzające do
myślenia i działania, rozwijające umiejętności twórcze, bazując na poszczególnych zmysłach i naturalnych
zdolnościach plastycznych. Wzmacniano motorykę małą i dużą. Tematyka zajęć dotyczyła miejsca,
w którym uczestnicy znajdują się w danej chwili – góry, las, rzeka, wioska, zwierzęta gospodarskie, ścieżki
dydaktyczne, ludzie- gospodarze, gospodynie, miejsca ciekawe i godne zobaczenia (prace wykonane
zostały przy pomocy różnych materiałów i różnymi technikami).
2. Zajęcia usamodzielniające - W ramach tego rodzaju wsparcia zaplanowano organizację zajęć
praktycznych, usamodzielniających. Uczestnicy mieli do dyspozycji kuchnię dydaktyczną, gdzie pod okiem
specjalisty oraz opiekuna wykonywali posiłki – śniadanie, kolacje oraz pomagali przy wykonaniu „gorącego
posiłku”. Uczestniczyli w zajęciach porządkowych. Ścielili łóżka, segregowali bieliznę brudną i czystą, dzielili
się obowiązkami w grupie, kalkulowali wydatki potrzebne na utrzymanie się przez cały okres pobytu
w górach. Sporządzali listę produktów potrzebnych do wykonania posiłków. W zależności od potrzeby
kupowali artykuły spożywcze w pobliskim sklepie spożywczym.
3. Zajęcia integracyjne – młodzież uczestniczyła w zajęciach muzycznych i tanecznych, o charakterze
zabawowym i rozrywkowym. Zorganizowana została dla nich zabawa taneczna, z użyciem rekwizytów.
Pozwoliło to na bliższe poznanie siebie i zintegrowanie się z grupą. Odbyły się spotkania z osobami
związanymi z folklorem beskidzkim. Uczestnicy zwiedzili pracownię artysty malarza Jana Wałacha.
Uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną gimnazjum, które odbyło się w Muzeum na Grapie
w Jaworzynce. Młodzież wspólnie tańczyła i śpiewała przy akompaniamencie instrumentów góralskich.
Brała także udział w zajęciach umuzykalniających i kursie tańca regionalnego prowadzonego przez zespół
góralski „Istebna”.
4. Konsultacje i porady psychologiczne – odbywały się spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem
w celu wsparcia całego procesu rehabilitacji i usamodzielnienia.
5. Poznanie regionu – Udzielano także dzieciom wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego w formie
zorganizowanych wycieczek, w warunkach sprzyjających podniesieniu kondycji psychicznej i emocjonalnej.
Zorganizowane zostały spacery ścieżkami edukacyjnymi. Uczestnicy turnusów odwiedzili Kubalonkę,
Stecówkę, Kozince, Andziołówkę, Zaporę w Wiśle, Wisełkę Białą i Czarną, Ochodzitę w Koniakowie,
Jaworzynkę, Istebną Centrum. W ramach wypoczynku uczestnicy zapoznali się z tutejszymi atrakcjami
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turystycznymi – zwiedzili wystawę sztuki regionalnej – na której między innymi zobaczyli koronki
koniakowskie, hafty istebniańskie, rzeźby i instrumenty wykonane przez tutejszych artystów. Poznali
specyficzne położenie geograficzne tej miejscowości – zwiedziły tzw. Trójstyk w Jaworzynce – miejsce
złączenia się trzech granic – Czech, Słowacji i Polski. Poznali szlaki turystyczne i ścieżki dydaktycznoprzyrodnicze, zwiedziły zabytkowe obiekty sakralne. Uczestnicy mieli możliwość degustacji potraw
regionalnych w karczmie góralskiej we Wiśle.
Z realizacji programu usamodzielniającego utworzono prezentację multimedialną w formie wydawnictwa
na płycie DVD, promujący aktywność i twórcze działania młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Rozesłano go do lokalnych oraz ponadlokalnych instytucji zajmujących się problematyką osób
niepełnosprawnych
Współpraca przy realizacji:
- Fundacja im. Ojca Pio „Nasz Dom – dzieciom szczególnej troski”, Istebna
- Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, Rybnik
Budżet projektu: 38354,28 zł
Umowa o dotację z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej nr 0214 z 22.07.2009
Czas realizacji: sierpień 2009 – październik 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka), nagłaśniany w lokalnej radiostacji
Radio 90FM, na portalu Nie tylko dla sprawnych (www.niepelnosprawni.cris.org.pl), www.ngo.pl, na stronach
www.rybnik.pl, www.rybnik.com.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

3. Program: ZDROWE PLECY MOJEJ MAMY
Celem projektu jest prowadzenie systematycznych i zorganizowanych form wsparcia
fizjoterapeutycznego i terapeutycznego dla:
- 10 dzieci z niepełnoprawnością ruchową oraz upośledzeniem umysłowym, poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
- 10 ich rodziców (rezygnujących z aktywności zawodowej i społecznej z powodu zajmowania się
niepełnosprawnym dzieckiem).
Wsparcie fizjoterapeutyczne dzieci i ich rodziców jest powiązane i prowadzone równolegle. Są to
ćwiczenia z zakresu fizjoterapii ukierunkowane na:
- poprawę funkcji motorycznych dziecka zmierzające do zwiększenia jego samodzielności ruchowej,
- zapobieganie rozwojowi dolegliwości bólowych kręgosłupa ich rodziców (1.redukcja istniejących
dolegliwości bólowych, 2.wyuczenie pozycji odciążających, 3.nauka prawidłowej ergonomii w zakresie
opieki nad dzieckiem)
Wsparcie terapeutyczne polega na:
- organizacji dla dzieci opieki pedagogiczno-psychologicznej umożliwiającej nabywanie kompetencji
społecznych (1.organizacja indywidualnych zajęć z psychologiem, 2.organizacja grupowych zajęć
integracyjnych, 3.wyjście do środowiska – trening umiejętności w praktycznych sytuacjach życia
codziennego),
- organizacji aktywności życiowej rodziców niepełnosprawnych dzieci poprzez wspólne zajęcia
i naukę „nordic-walking’u”. Ta forma rekreacji polegająca na marszu ze specjalnymi kijami łączy przyjemne
z pożytecznym – podnosi ogólną kondycję oraz wydolność ruchową rodziców, w przyjemnej atmosferze
kontaktu innymi ludźmi.
W efekcie realizacji projektu:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM”

6|S t r o n a

- 10 niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo dzieci poprawi swoją sprawność ruchową (w zakresie
związanym ściśle ze zdiagnozowanymi indywidualnie trudnościami ruchowymi np. wzmocnione zostaną
mięsnie rąk, rozluźnione zostaną mięsnie dzieci spastycznych itp.)
- 10 niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo dzieci uzyska wsparcie terapeutyczne: indywidualne
i grupowe, poprawiające ich umiejętności społeczne,
- 10 rodziców niepełnosprawnych dzieci uzyska wsparcie fizjoterapeutyczne: zapobiegające rozwojowi
dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz uczące ich prawidłowej ergonomii pracy w zakresie pielęgnacji
własnych dzieci,
- 10 rodziców niepełnosprawnych dzieci nauczy się nowej formy aktywności życiowej: „nordic-walking’u”.
- 10 wolontariuszy uzyska umiejętności w zakresie pracy nad wyrabianiem umiejętności społecznych u
dziećmi z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo.
Rezultaty, które pozostaną po realizacji projektu:
- niepełnosprawne dzieci nadal zostaną objęte działaniami z zakresu wyrabiania u nich umiejętności
społecznych - przeszkoleni w ramach projektu wolontariusze będą je realizować nieodpłatnie,
- rodzice dzieci niepełnosprawnych nauczeni zostaną prawidłowych postaw w trakcie pielęgnacji własnych
dzieci, co zminimalizuje nawrót dolegliwości bólowych kręgosłupa w przyszłości,
- rodzice dzieci nauczeni nowej formy aktywności życiowej: „nordic-walking’u”, samodzielnie będą ją
kontynuować po zakończeniu projektu (stowarzyszenie bezpłatnie użyczać będzie im sprzętu zakupionego
w ramach projektu),
- nawiązane kontakty na linii dzieci-wolontariusze chcemy kontynuować. Zaproponujemy dzieciom
i wolontariuszom biorącym udział w projekcie wyjazd na letni turnus rehabilitacyjny organizowany przez
nasze stowarzyszenie.
Współpraca przy realizacji:
- Fundacja PZU, Warszawa,
- Stowarzyszenie „Oligos” na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, Rybnik
Budżet projektu: 43100,00 zł
Umowa o dotację z Fundacją PZU nr 40/RA/2009 z 28.10.2009
Czas realizacji: listopad 2009 – grudzień 2009 (w efekcie do kwietnia 2010)
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki), na portalu Nie tylko dla sprawnych
(www.niepelnosprawni.cris.org.pl), na stronach www.rybnik.pl, www.rybnik.com.pl, na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

4. IV WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH
Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół specjalnych, klas integracyjnych, uczestników
warsztatów terapii zajęciowej i innych grup z ośrodków kultury z terenu województwa śląskiego.
Celem przeglądu jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
zapobieganie defaworyzacji środowiska niepełnosprawnych, zachowanie tradycji i przekazu ludowego
dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, ukazanie
organizatorów imprezy jako rzeczników szeroko pojętej tolerancji.
Przegląd trwał trzy dni w styczniu 2009. W przeglądzie wzięło udział 29 grup teatralnych z województwa
śląskiego. Na scenie zaprezentowało się 595 aktorów przygotowanych przez łącznie 84 opiekunów. Jury
przyznało nagrody o łącznej wartości ponad 4.000,00 zł.
Impreza ma charakter integracyjny, biorą w niej udział uczniowie szkół masowych, z oddziałami
integracyjnymi oraz placówki specjalne. Witryna przeglądu:
http://www.rybnik.pl/zsnr7/jaselka/przeglad.htm
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WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Miasto Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Rybnik
- Poseł na Sejm RP pan Grzegorz Janik
- Prezydent Miasta Rybnik, pan Adam Fudali,
- Przewodniczący Rady Miasta Rybnik, pan Stanisław Jaszczuk
- Starostwo Powiatowe w Rybniku
- Starosta Rybnicki pan Damian Mrowiec
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
- Wydawnictwo Nowiny
- Firma Wideo-Art.
- Portal www.slask.ngo.pl
- Gazeta Rybnicka
- Radio 90 FM
- Portal rybnik.com.pl
Budżet projektu: 6785,00 zł
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS-407/00005/09 z 15.01.2009
Czas realizacji: styczeń 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka), nagłaśniany w lokalnej radiostacji
Radio 90FM, na stronie internetowej organizacji pozarządowych: www.ngo.pl, na stronach www.rybnik.pl,
www.rybnik.com.pl, na stronach Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych: www.cris.org.pl, na stronie
internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.

5. V OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Myślę, tworzę i czuję, że żyję” to hasło konkursu celem którego jest wspomaganie rozwoju i uzdolnień
dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
Cele konkursu:
1. Popularyzacja możliwości osób niepełnosprawnych.
2. Dostarczenie satysfakcji osobom niepełnosprawnym redagującym gazetki.
3. Popularyzacja czasopiśmiennictwa osób niepełnosprawnych jako elementu procesu rewalidacji oraz
kształcenia w placówkach szkolnictwa specjalnego a także pracy pozaszkolnej z osobami
niepełnosprawnymi.
4. Popularyzacja czasopism jako warsztatu umożliwiającego rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób
niepełnosprawnych.
5. Doskonalenie stylu i formy czasopism wydawanych przez osoby niepełnosprawne.
Procedury osiągania celów:
1. Przedruki wybranych materiałów w prasie lokalnej i specjalistycznej, publikacje w sieci internetowej
(w Tygodniku Rybnickim, Gazecie Rybnickiej, www.ngo.pl, www.eduinfo.pl)
2. Przyznanie nagród, wyróżnień, dyplomów i wręczenie ich podczas uroczystości.
3. Pokonkursowa wystawa czasopism.
4. Nagrodzenie autorów indywidualnych artykułów, prac plastycznych itp. opublikowanych na łamach
czasopism.
5. Wydanie biuletynu pokonkursowego zawierającego materiały z czasopism biorących udział
w konkursie oraz rozesłanie go do szkół, placówek i instytucji związanych z osobami niepełnosprawnymi
oraz władz oświatowych.
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Do konkursu zgłosiło się 86 redakcji czasopism z całej Polski, co daje łączną liczbę ok. 800 uczestników.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu 2009. Przyznano 3 główne nagrody, Grand Prix, 4
wyróżnienia grupowe i 21 wyróżnień indywidualnych. Łączna suma nagród wyniosła ponad 9 tysięcy
złotych.
Witryna przeglądu: http://www.rybnik.pl/zsnr7/konkursczasopism.htm
Anna Dymna, Fundacja Mimo Wszystko: Drodzy Przyjaciele. Wasze przedsięwzięcie jest ważne nie tylko dla osób
niepełnosprawnych. Wszelkie czasopisma i publikacje dotyczące życia osób chorych i pokrzywdzonych przez los
pozwalają nam lepiej zrozumieć świat i człowieka, dostrzec prawdziwe wartości w życiu.
Wasza praca pozwala nam dostrzec jak piękny i niezwykły jest człowiek. Otwieracie nam okno na często nieznany nam
świat zmagań, doznań, marzeń, cierpień, radości ludzi, których naznaczył specjalnie los.
Pięknie pomagacie zbliżyć się człowiekowi do człowieka, obalacie bariery, stereotypy w traktowaniu i myśleniu
o ludziach niepełnosprawnych. Informując nas o trudnych problemach pozwalacie wiele zrozumieć, pokonać lęk przed
nieznanym, oswoić przeciwności losu.
Dzięki Waszej pracy wielu z nas już wie, że ludzie niepełnosprawni to zwyczajni ludzie, którzy mają uczucia, ambicje,
potrzeby, wrażliwość jak każdy człowiek, że jest w nich ogromny potencjał i radość, że godni są naszej pomocy
i miłości, że powinniśmy razem z nimi walczyć o ich godne życie i wszelkie należne prawa. Przyjaźń z nimi rozjaśnia
świat i naprawdę jest prawdziwym skarbem. Budzi w nas wrażliwość i pozwala zastanowić się nad własnym życiem.
Myślę, że jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni. Piszcie więc jak najwięcej! Dawajcie świadectwo wielkości i 'siły
człowieka! Jestem z Wami! Życzę szczęścia i wszelkiego powodzenia. Pozdrawiam serdecznie.
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber: Konkurs (...) niewątpliwie stanowi cenną inicjatywę zarówno
popularyzacyjną, jak również integracyjną wśród uczniów niepełnosprawnych (...) Popierając Państwa inicjatywę
z zainteresowaniem przyjmuję patronat nad V edycją (...) Życzę powodzenia i sukcesów w realizacji przedsięwzięcia.

WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa
- Minister Edukacji Narodowej, pani Katarzyna Hall
- Poseł na Sejm RP, pan Grzegorz Janik
- Śląski Kurator Oświaty, pan Stanisław Faber
- Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Rybnik
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Rybnik
- Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki Specjalnej Gliwice
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Tychy
- Miasto Rybnik
- Gazeta Rybnicka, Rybnik
- Radio 90 FM, Rybnik
- Portal rybnik.com.pl, Rybnik
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Rybnik
- Portal www.slask.ngo.pl
- Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa
- Portal niepełnosprawni.pl
- Portal eduinfo.pl
- Wydawnictwo Nowiny – wydawca Tygodnika Rybnickiego
- Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Czasopismo SZKOŁA SPECJALNA
- Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków
- Firma Wideo-Art., Rybnik
Budżet projektu: 25220,00 zł
Umowa o dotację z Województwem Śląskim nr 1045/EN/2009 z 09.04.2009 oraz z Miastem Rybnik
nr PS-407/00014/09 z 15.01.2009
Czas realizacji: styczeń 2009 – czerwiec 2009
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Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka), nagłaśniany w lokalnej radiostacji
Radio 90FM, informacja o nim ukazała się również w TVP2, na stronie internetowej organizacji pozarządowych:
www.ngo.pl, na stronach www.rybnik.pl, www.rybnik.com.pl, na stronach Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych: www.cris.org.pl, na stronie internetowej portali: www.niepelnosprawni.pl, www.eduinfo.pl,
www.niepelnosprawni.cris.org.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl
oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

6. ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU
Sześciu wychowanków Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dniach od 31 stycznia
do 7 lutego 2009 spędziło ferie na zimowisku w Białym Dunajcu. W trakcie wyjazdu realizowane były
działania zmierzające do włączania dzieci niepełnosprawnych do normalnego życia społecznego i rekreacji
w warunkach górskich. Dzieci wypoczywały w trakcie codziennych spacerów, zwiedzały Zakopane, wjechały
wyciągiem na Gubałówkę.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
- Zakład Odmetanowania Kopalń Sp. z o.o., Jastrzębie Zdrój
- Nadleśnictwo Rybnik
- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK Anna, Pszów
- Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK „Rydułtowy”
- Zarząd Zakładowy, Rydułtowy
- Jastrzębska Spółka Kolejowa, Jastrzębie Zdrój
Czas realizacji: styczeń 2009 – luty 2009
Projekt opisywany na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.

7. WYCIECZKA DO ISTEBNEJ
Stowarzyszenie pomogło w organizacji wycieczki do miejscowości turystycznej Istebna. Sześć wychowanek
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wraz z wychowawczyniami podczas 5-dniowego
wyjazdu realizowały program usamodzielniający „WYMAGAM OD SIEBIE”. Miał on na celu trenowanie
nawyków samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, porządkowych, higienicznych,
gospodarczych oraz kulinarnych przez dzieci i młodzież niepełnosprawną. Podczas pobytu w górach
dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych. Odbyły się także zajęcia komunikacyjne, celem
których było pogłębienie relacji z innymi uczestnikami grupy. Ważnym celem tego wyjazdu było również
wzmocnienie koncentracji i rozładowanie napięcia emocjonalnego u tych dzieci, a poprzez zajęcia
muzyczne i ruchowe zniwelowanie wszelkiego rodzaju zaburzeń percepcyjnych. Uczestniczki wyjazdu dużo
czasu spędziły na wędrówkach szlakami górskimi, a dzięki sponsorom mogły zobaczyć okoliczne miejsca
kultury i sztuki regionalnej.
Współpraca przy realizacji:
- Fundacja im. Ojca Pio „Nasz Dom – dzieciom szczególnej troski”, Istebna
- Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, Rybnik
- KWK Jas-Mos, Jastrzębie Zdrój
Czas realizacji: kwiecień 2009 – maj 2009
Projekt opisywany na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.
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8. PROMOCJA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ PIOTRA WARCHOŁA
Piotr Warchoł (24 lata) jest osobą utalentowaną plastycznie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia
umiarkowanego. Na jego własną prośbę Stowarzyszenie objęło go opieką i pomocą w kontekście
rozwoju jego talentu. W efekcie podjętych działań Stowarzyszenie przygotowało witrynę internetową
z pracami Piotra: http://www.rybnik.pl/zsnr7/prezentacja/index.htm oraz równoległą prezentację na płytach
CD. Działanie to promuje dorobek młodego artysty. Na stronie można przeczytać opinie innych artystów tj.
Mariana Rak czy Edward Lutczyn na temat twórczości Piotra. W ramach współpracy Stowarzyszenia
z fundacją „Awangarda” z Warszawy, Piotr uczestniczył w dwóch bezpłatnych tygodniowych plenerach
malarskich w Luszynie. Artysta był także uczestnikiem aukcji prac osób niepełnosprawnych w Fabryce
Trzciny w Warszawie. Promocja twórczości Piotra miała również miejsce w grudniu 2009 w centrum
handlowym FOCUS. Odbył się tam Kiermasz Prac Osób Niepełnosprawnych, w którym Stowarzyszenie
brało udział.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Awangarda z Warszawy
- Delikatesy Alma w Rybniku
Czas realizacji: styczeń 2009 – grudzień 2009
Projekt opisywany na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.

9. DOŻYWIANIE WYCHOWANKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W RYBNIKU
Stowarzyszenie Razem podjęło akcję pozyskiwania środków finansowych z przeznaczeniem na dożywianie
wychowanków Internatu SOS-W w Rybniku, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i
finansowej. Pozyskano na ten cel kwotę 800,00 zł.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Zakład Odmetanowania Kopalń, Sp. z o.o., Jastrzębie Zdrój
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne „Transgór”, Rybnik
Czas realizacji: styczeń 2009 – czerwiec 2009
Projekt opisywany na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.

10. ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ BY BYĆ SAMODZIELNYM – program budzący zaradność
osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Od lutego do czerwca 2009 Stowarzyszenie realizowało projekt: „ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ, BY BYĆ
SAMODZIELNYM – program budzący zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie”. Celem projektu było budzenie indywidualnego potencjału tkwiącego w dzieciach
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Uczestnikom projektu udzielono wsparcia, uzależnionego
od ich potrzeb i możliwości, celem wyrabiania ich maksymalnej zaradności osobistej.
W trakcie realizacji programu prowadzono zajęcia z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań
w dziedzinie pedagogiki i psychologii osób niepełnosprawnych intelektualnie tj.:
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- diagnoza profilu psychoedukacyjnego specjalistycznym testem PEP-R,
- stymulowanie dzieci przy pomocy profesjonalnego sprzętu do terapii metodą EEG Biofeedback,
- ericksonowska terapia przez bajkę,
- terapia mowy przez zabawę.
Wstępna grupa została wyłoniona na podstawie wywiadów: z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym
i wychowawcami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rybniku. Zakwalifikowane osoby
przeszły wieloaspektową diagnozę własnego profilu psychoedukacyjnego, na podstawie której skierowane
zostały na poszczególne formy oddziaływania. Programem objęto 8 uczniów i uczennic z
niepełnosprawnością intelektualną. Każdy z nich objęty był 2-godzinnym oddziaływaniem w ciągu tygodnia.
Współpraca przy realizacji:
- Miasto Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Rybnik
Budżet projektu: 6785,00zł
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS-8129/00037/09 z 02.02.2009
Czas realizacji: luty 2009 – czerwiec 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka), na stronie internetowej organizacji
pozarządowych: www.ngo.pl, na stronach www.rybnik.pl, www.rybnik.com.pl, na stronach Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych: www.cris.org.pl, na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.cris.org.pl, na stronie
internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

11. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE SKIEROWANE DO DZIECI
I MŁODZIEŻY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W RYBNIKU
Celem projektu było udzielenie wsparcia dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich
rodzicom w sferze kulturalnej, psychologicznej i społecznej poprzez organizację dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych.
W ramach projektu od stycznia 2009 do września 2009 odbyły się:
1. Zajęcia warsztatowe z arteterapii: plastyczno – ceramiczne, teatralne, taneczne.
2. Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży jak również dla ich rodziców.
3. Zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności interpersonalne dla dzieci i młodzieży.
4. Zajęcia tematyczne według programu autorskiego: „Kampania zdrowego stylu życia”.
5. Udzielone zostało wparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów SOSW w formie zajęć grupowych oraz
rozmów indywidualnych z psychologiem.
Programem objętych było 30 dzieci i młodzieży w różnym wieku.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Ekoterm Silesia, Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Miasto Rybnik
Budżet projektu: 34000,00 zł
Umowa o współpracy z Fundacją „Ekoterm Silesia”
Czas realizacji: styczeń 2009 – wrzesień 2009
Projekt opisywany na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.
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12. TURNUS REHABILITACYJNY W STAWISKACH
Stowarzyszenie w dniach 11.07.2009 – 26.07.2009 współorganizowało turnus rehabilitacyjny w Ośrodku
Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Stawiska” w Stawiskach na który wyjechało 45 niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży. Opiekę nad niepełnosprawnymi uczestnikami sprawowali przeszkoleni wcześniej przez
Stowarzyszenie wolontariusze – jeden wolontariusz sprawował opiekę nad jednym, maksymalnie dwoma
uczestnikami turnusu. Turnus należy do unikalnych w skali kraju. Uczestnicy to dzieci o złożonych
i różnorodnych niepełnosprawnościach (niepełnosprawność intelektualna wszystkich stopni, ruchowa,
mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, zespół Willego-Pradera, zespół Aspergera, dystrofia
mięśniowa, wodogłowie, małogłowie).
W trakcie turnusu, na który wyjeżdżają bez rodziców, uczą się większej samodzielności, co jest bardzo
potrzebne w kontekście szeroko rozumianej integracji ze społeczeństwem osób pełnosprawnych,
uczestniczą w zajęciach z dogoterapii, rehabilitacji ruchowej, pedagogiki zabawy. Mają zapewnione
kąpiele i plażowanie, spacery po lesie, przejażdżki rowerowe, kolonijny chrzest, podchody, bal
przebierańców, dzień sportu, dyskoteki, wycieczki. Pod okiem fachowców w przyjaznej atmosferze
kontynuują całoroczną rehabilitację.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny, Rybnik
- Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Żory
- Gdańską Fundacją Dobroczynności, Gdańsk
- Fundacja „Mały Piesek Zuzi”, Poznań
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czas realizacji: lipiec 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki), na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.
Umowa o współpracy z Gdańską Fundacją Dobroczynności

13. LETNIE PÓŁKOLONIE
Stowarzyszenie „Razem” przez dwa tygodnie w czerwcu i lipcu 2009, współorganizowało letnie półkolonie
dla 30 dzieci, podczas których realizowany był program: „ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE, CZYLI
NARKOTYKI NIE DLA MNIE”. Jego celem było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień oraz aktywnego, kreatywnego spędzania czasu wolnego. Odbyły się:
- warsztaty umiejętności społecznych, prowadzone w nurcie pedagogiki zabawy,
- zajęcia plastyczne, ceramiczne, relaksacyjne, sportowe tj. nauka jazdy konnej, gry i zabawy sportowe a
także warsztaty taneczne (aerobic dance, funky, salsa).
Dzieci wraz z opiekunami pojechały na wycieczki: do Ośrodka Jeździeckiego w Rybniku-Stodołach,
oraz do Parku Miniatur w Inwałdzie. Dwukrotnie były w kinie, a także uczestniczyły w zajęciach
artystycznych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku. Na zajęciach z zakresu profilaktyki
uzależnień uczestnicy mogli dowiedzieć się o mechanizmie uzależnienia oraz bezpiecznym zachowaniu się
w trudnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za
aktywne uczestnictwo w półkoloniach, wręczono im również paczki z żywnością ekologiczną.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Ekoterm Silesia, Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Miasto Rybnik
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Umowa o współpracy z Fundacją „Ekoterm Silesia”
Budżet projektu: 10000,00 zł
Czas realizacji: czerwiec 2009 - lipiec 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki), na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

14. FESTYN INTEGRACYJNY - „BAWMY SIĘ RAZEM”
Stowarzyszenie „Razem” wraz z Szkołą Podstawową nr 7 oraz Gimnazjum nr 15 zorganizowało festyn
integracyjny „Bawmy się razem”, w którym wzięło udział ok. 150 dzieci i 100 dorosłych osób. Dla
uczestników przygotowano wiele atrakcji, w programie festynu znalazły się występy artystyczne dzieci
z rybnickich szkół a także loteria fantowa. Goście, którzy przybyli na festyn mieli możliwość zapoznać się
z propozycjami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz ofertą Stowarzyszenia. Można było
porozmawiać ze specjalistami tj.: , psychologiem, a także zobaczyć specjalistyczne gabinety—Biofeedback,
Tomatis (wspomagające procesy uczenia się), diagnozę profilu psychoedukacyjnego. Rodzice - członkowie
Stowarzyszenia „Razem” dzielili się swoimi doświadczeniami z wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Została zaprezentowana Kronika, w której uwiecznione zostały wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia
Stowarzyszenia „Razem”.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
Czas realizacji: czerwiec 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki), na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

15. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA SZKOLĄ SIĘ
Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w następujących szkoleniach:
- 2 osoby/szkolenie całodniowe: Dobre praktyki w organizacjach pozarządowych,
- 3 osoby/szkolenie całodniowe: Zarządzanie organizacją pozarządową,
- 3 osoby/szkolenie dwudniowe: Doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Księgowość w organizacjach pozarządowych,
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Sieciowanie organizacji pozarządowych,
- 2 osoby/szkolenie popołudniowe: Analiza SWOT,
- 6 osób/szkolenie popołudniowe: Tworzenie projektów,
- 3 osoby/szkolenie popołudniowe: Praca z wymagającym klientem,
- 1 osoba/szkolenie dwudniowe: Doskonalenie umiejętności personalnych,
- 3 osoby/szkolenie dwudniowe: Negocjacje,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Partnerstwo,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Zarządzanie projektami,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Tworzenie wniosków o dotację,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Pozyskiwanie funduszy,
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Public relations dla NGO
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Współpraca i partnerstwo lokalne
- 2 osoby/szkolenie popołudniowe: Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek
- 3 osoby/szkolenie popołudniowe: Pozyskiwanie funduszy na działalność
- 3 osoby/szkolenie popołudniowe: Praca z wymagającym klientem
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Partnerstwo
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- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Program operacyjny Kapitał Ludzki
- 3 osoby/ szkolenie dwudniowe: Zarządzanie projektami
- 2 osoby/ szkolenie dwudniowe: Komunikacja interpersonalna
- 3 osoby/szkolenie popołudniowe: Zarządzanie organizacją
- 1 osoba/szkolenie dwudniowe: Podstawy zarządzania projektem
- 1 osoba/szkolenie dwudniowe: Księgowość i kontroling w NGO
- 1 osoba/96 godzin: Edukacja Animatorów Ekonomii Społecznej
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Standardy zarządzania projektami
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Program operacyjny Kapitał Ludzki
Szkolenia te wyposażyły członków stowarzyszenia w wiedze i umiejętności pozwalające im m.in. aplikować
o środki, prowadzić Biuro Stowarzyszenia, współpracować z mediami.
Czas realizacji: styczeń 2009 – grudzień 2009

16. POMOC W LECZENIU CHOREGO NA ZIARNICĘ ZŁOŚLIWĄ SEBASTIANA
W Klubie Energetyka przy Fundacji Elektrowni Rybnik odbył się koncert charytatywny na rzecz chorego na
ziarnicę złośliwą Sebastiana. Gwiazdami wieczoru był Kabaret Młodych Panów, kabaret Noł Nejm oraz
zespół Vitamins z Rybnika. Stowarzyszenie „Razem” brało udział w przygotowaniu oraz promocji koncertu.
W efekcie przeprowadzonego koncertu przekazano na leczenie podopiecznego Stowarzyszenia 14953,27 zł
(leczenie odbyło się w Klinik Öschelbronn Gemeinnützige Gmbh, Am Eichhof 30, D-75223 NiefernÖschelbronn, Niemcy). Stowarzyszenie uzyskało także zgodę na zbiórkę publiczną na teren całego kraju (za
pomocą konta internetowego) środków na leczenie Sebastiana (listopad 2009).
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Elektrowni Rybnik, Rybnik
Czas realizacji: wrzesień 2009 – grudzień 2009
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Nowiny), na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie stowarzyszenia.

17. PODJĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ
W związku z planami realizacji nowych przedsięwzięć Stowarzyszenie Razem podjęło współpracę
z innymi organizacjami i instytucjami:
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Cel współpracy: porozumienie w ramach Inkubatora Trzeciego
Sektora
- Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego z Rybnika. Cel współpracy: lobbing na
rzecz ujednolicenia interpretacji prawa w relacjach pomiędzy strukturami administracyjnymi
a organizacjami pozarządowymi.
- Stowarzyszenia na rzecz wspierania organizacji pozarządowych MOST z Katowic. Cel współpracy:
wspólne aplikowanie o dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Agencja Rozwoju Lokalnego z Jaworzna. Cel współpracy: wspólne aplikowanie o dotacje
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Fundacja im. Ojca Pio z Istebnej. Cel współpracy: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
- Stowarzyszenie Oligos z Rybnika. Cel współpracy: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
szeroko rozumiana współpraca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z terenu Rybnika.
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- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Cel współpracy: wspólne aplikowanie
o dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Fundacja „Fabryka marzeń” z Krakowa. Cel współpracy: organizowanie działań dla dzieci
i młodzieży, mających na celu wspomaganie ich rozwoju w różnych sferach życia społecznego
i rodzinnego. Współpraca związana jest również z organizacją wyjazdów o charakterze integracyjnorekreacyjnym.
- Caritas Archidiecezji Katowickiej. Cel współpracy: organizacja akcji charytatywnych na rzecz osób
potrzebujących, a także udział w programie „Bank Żywności”.
- Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku. Cel
współpracy: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana współpraca na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych z terenu Rybnika.

18. NAUCZ MNIE A ZACZNĘ SAMODZIELNIE PRACOWAĆ
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie
pracować- aktywizacja zawodowo – społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym
z zaburzeniami psychicznymi w wieku 17-24 lat. Są to uczniowie ostatnich klas szkół specjalnych z terenu
Rybnika potencjalnie wchodzący na rynek pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest
aktywizacja społeczno – zawodowa młodych, niepełnosprawnych ludzi.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Ekoterm Silesia, Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Miasto Rybnik
- Stowarzyszenie „Oligos” na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, Rybnik
Budżet projektu: 213443,59 zł
Umowa o dotację: w trakcie podpisywania
Planowany czas realizacji: marzec 2010 – marzec 2011
Projekt opisywany na stronach www.rybnik.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

19. KOLOROWA NAUKA
Stowarzyszenie we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym pozyskało kolorowe
urządzenie do kopiowania. Celem jego użycia jest poprawa jakości procesu dydaktycznego dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną. Dla wielu bowiem etapów edukacyjnych brakuje jednolitych
podręczników, jak ma to miejsce w szkole masowej. Wymusza to konieczność korzystania z różnych
podręczników dla uczniów, z których kserowane są potrzebne pomoce dydaktyczne na zajęcia lekcyjne.
Dotychczas w procesie dydaktycznym nauczyciele z SOSW korzystali z czarno-białych kopii – zubaża to
proces uczenia i jest mniej korzystne z rewalidacyjnego punktu widzenia. Teraz mają możliwość korzystania
z kolorowego urządzenia kopiującego, którego koszty eksploatacji współfinansuje Stowarzyszenie.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
Czas realizacji: od września 2009
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20. PACZKA INTEGRACJI
Stowarzyszenie przystąpiło do akcji „Paczka Integracji” prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji z Warszawy. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy dostarcza co drugi miesiąc
naszemu Stowarzyszeniu 100 egzemplarzy magazynu „Integracja”, który rozprowadzamy wśród naszych
członków i wolontariuszy. W ten sposób członkowie naszego Stowarzyszenia otrzymują bieżące informacje
niezbędne osobom niepełnosprawnym (z zakresu prawa, kultury, spraw społeczno-oświatowych itp.)
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa
Czas realizacji: styczeń 2009 – grudzień 2009

21. ZBIÓRKA PUBLICZNA
18 i 19 grudnia 2009 w centrum handlowym Focus Mall przeprowadzona została zbiórka publiczna na
podstawie decyzji SO I-5022/00010/09 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 15 grudnia 2009. Celem zbiórki
było zebranie funduszy na organizację zimowiska w Białym Dunajcu dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dożywianie wychowanków Internatu SOSW w Rybniku. W wyniku zbiórki zebrano
425,50 zł. Koszt zbiórki 0 zł. Całość zebranych środków została przeznaczona na dofinansowanie dożywiania
oraz wyjazdu zimowego dzieci niepełnosprawnych – uczniów SOSW.
Czas realizacji: grudzień 2009

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
- Uchwała nr 1/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu
Stowarzyszenia „Razem” za rok 2008
- Uchwała nr 2/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia
„Razem” za rok 2008
- Uchwała nr 3/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Razem”
- Uchwała nr 4/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia „Razem” za rok 2008
- Uchwała nr 5/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie ustalenia nowej wielkości składki członkowskiej obowiązującej
członków zwyczajnych Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr 6/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr 7/2009 z dnia 13.03.2009 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie działania Zarządu Stowarzyszenia
- Uchwała nr 8/2009 z dnia 28.09.2009 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr 9/2009 z dnia 28.09.2009 w sprawie podjęcia działań związanych z nadaniem Stowarzyszeniu statusu
organizacji pożytku publicznego
- Uchwała nr 10/2009 z dnia 28.09.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej
Stowarzyszenia „Razem” za okres od sierpnia 2008 do września 2009

UCHWAŁY ZARZĄDU
- Uchwała nr Z1/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie nabycia „podpisu elektronicznego” dla Stowarzyszenia oraz
ustanowienia upoważnienia dla Marii Kuśka w celu reprezentacji Stowarzyszenia przy podpisaniu umów o świadczenie
usług certyfikacyjnych z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych
- Uchwała nr Z2/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Lidii Maier do zatrudniania
pracowników w związku z realizacją działań statutowych Stowarzyszenia
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM”
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- Uchwała nr Z3/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z4/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2008 Stowarzyszenia na
rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z5/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie ustanowienia upoważnienia dla Marii Kuśka w celu reprezentacji
Stowarzyszenia „Razem” w kontaktach z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładami Ubezpieczeń Społecznych
- Uchwała nr Z6/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie powierzenia spraw rachunkowo-księgowych Stowarzyszenia
„Razem” Pani Marii Kuśka
- Uchwała nr Z7/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie nawiązania współpracy z Fundacją Ekoterm Silesia z Rybnika
- Uchwała nr Z8/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Weroniki Pilch do prowadzenia
spraw związanych z wydawaniem biuletynu Stowarzyszenia „Razem”
- Uchwała nr Z9/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Krzysztofa Chełstowskiego do
prowadzenia działań związanych z koordynowaniem projektu „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ - OBUDZIĆ POTENCJAŁ DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE”
- Uchwała nr Z10/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Krzysztofa Chełstowskiego
do prowadzenia negocjacji i podpisania umowy z Gdańską Fundacją Dobroczynności w związku z organizacją turnusu
rehabilitacyjnego w Stawiskach w okresie od 12.07.2009 do 25.07.2009
- Uchwała nr Z11/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie organizacji przedsięwzięcia pod nazwą: V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ustanowienia upoważnień dla koordynatora
przedsięwzięcia, asystentów koordynatora przedsięwzięcia oraz obsługi księgowo-administracyjnej przedsięwzięcia
- Uchwała nr Z12/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie organizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ROZWIJAM SWÓJ
POTENCJAŁ, BY BYĆ SAMODZIELNYM – program budzący zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie oraz ustanowienia upoważnień dla koordynatora przedsięwzięcia, asystenta przedsięwzięcia oraz
obsługi księgowo-administracyjnej przedsięwzięcia, a także członków zespołu specjalistów realizujących działania
programowe
- Uchwała nr Z13/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z14/2009 z dnia 31.12.2008 w sprawie propozycji zmian w regulaminie działania Zarządu Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z15/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z16/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie podjęcia systematycznych działań związanych z pozyskiwaniem
wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem „Razem” oraz ustanowienia pełnomocnictwa dla Aleksandry
Chełstowskiej w celu organizowania i koordynowania działań wolontariackich na rzecz Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z17/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości Stowarzyszenia „Razem”
- Uchwała nr Z18/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na
dożywianie wychowanków SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z19/2009 z dnia 31.01.2009 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju dla: członków Stowarzyszenia „Razem” oraz wolontariuszy mających
podpisane ze Stowarzyszeniem porozumienie o współpracy
- Uchwała nr Z20/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie doposażenia pomieszczenia przekazane przez Dyrektora SOSW
w Rybniku na realizację działań statutowych Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z21/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków Stowarzyszenia na rok 2009
- Uchwała nr Z22/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie prowadzenie księgi inwentarzowej Stowarzyszenia „Razem”
- Uchwała nr Z23/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie ustosunkowanie się do wniosków i uwag z protokołu
pokontrolnego nr 1/2009 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Razem”
- Uchwała nr Z24/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie zakupu usług teleinformatycznych oraz ustanowienia
pełnomocnictwa dla Krzysztofa Chełstowskiego w sprawie zakupu usług teleinformatycznych
- Uchwała nr Z25/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji zimowiska w Białym Dunajcu
dla sześciu wychowanków Internatu SOSW w Rybniku w okresie od 31.01.2009 – 07.02.2009
- Uchwała nr Z26/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie przekazania na rzecz Forum Organizacji Pozarządowych
Subregionu Zachodniego rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,00 zł
- Uchwała nr Z27/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie dodatkowego finansowania przedsięwzięcia pod nazwą
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ze środków własnych Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z28/2009 z dnia 25.04.2009 w sprawie wsparcia Stowarzyszenia względem pana Sebastiana Dziad
- Uchwała nr Z29/2009 z dnia 25.04.2009 w sprawie przekazania części kompetencji Zarządu zwyczajnym członkom
Stowarzyszenia oraz doprecyzowania podziału niektórych kompetencji w ramach Zarządu
- Uchwała nr Z30/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z31/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie dofinansowania wycieczki wychowanków SOSW do Istebnej
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- Uchwała nr Z32/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z33/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3800,00 na pokrycie kosztów
refundowanych przez Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy zawartej w dniu
9.05.2009 pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
z siedzibą w Rybniku a Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach
- Uchwała nr Z34/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na
dożywianie wychowanków SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z35/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie ewentualnego wykorzystania finansów Stowarzyszenia do
pokrycia kosztów związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego, które zostaną zrefundowane przez Gdańską
Fundację Dobroczynności
- Uchwała nr Z36/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 7050,00 zł na pokrycie kosztów
związanych z realizacją pierwszego etapu projektu „Naucz mnie samodzielności”
- Uchwała nr Z37/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie odstąpienia od pożyczki w kwocie 7050,00 zł na pokrycie kosztów
związanych z realizacją pierwszego etapu projektu „Naucz mnie samodzielności”
- Uchwała nr Z38/2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie sfinansowania przejazdu autokarowego w kwocie 700,00 zł do
Inwałdu, uczestnikom półkolonii odbywających się w okresie od 21.06.2009 – 03.07.2009 na terenie SOSW w Rybniku,
organizowanych we współpracy z Fundacją Ekoterm Silesia z Rybnika
- Uchwała nr Z39/2009 z dnia 10.07.2009 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Naucz mnie,
a zacznę samodzielnie pracować - aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
składanego w ramach konkursu 2/POKL/7.2.1/2008, w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Uchwała nr Z40/2009 z dnia 10.07.2009 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Naucz mnie
samodzielności” składanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
- Uchwała nr Z41/2009 z dnia 14.09.2009 w sprawie doposażenia pomieszczenia przekazane przez Dyrektora SOSW
w Rybniku na realizację działań statutowych Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z42/2009 z dnia 14.09.2009 w sprawie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z43/2009 z dnia 14.09.2009 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z44/2009 z dnia 14.09.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 9802,00 zł na pokrycie kosztów
związanych z zakończeniem realizacji projektu „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ - OBUDZIĆ POTENCJAŁ - DZIAŁAĆ
PROFESJONALNIE” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w związku z dotacją udzieloną na podstawie umowy
nr FOP08/4/MI/2668 zawartej z Fundacją „Fundusz Współpracy” z Warszawy
- Uchwała nr Z45/2009 z dnia 17.10.2009 w sprawie wsparcia finansowego dla pana Sebastiana Dziad na leczenie
w Klinice Öschelbronn w Niemczech
- Uchwała nr Z46/2009 z dnia 17.10.2009 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem
- Uchwała nr Z47/2009 z dnia 17.10.2009 w sprawie przekazania części kompetencji Zarządu zwyczajnym członkom
Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z48/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: „Zdrowe plecy
mojej mamy” oraz sposobów jego finansowania
- Uchwała nr Z49/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z50/2009 z dnia 21.12.2009 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z51/2009 z dnia 21.12.2009 w sprawie wsparcia finansowego dla pana Sebastiana Dziad
- Uchwała nr Z52/2009 z dnia 21.12.2009 w sprawie zakupu oprogramowania finansowo-księgowego
- Uchwała nr Z53/2009 z dnia 21.12.2009 w sprawie rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie
pozwolenie Prezydenta Miasta Rybnika nr SO I-5022/00010/09
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INFORMACJA O WIELKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W 2009 ROKU
Przedsięwzięcie
Projekt: „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ–
OBUDZIĆ POTENCJAŁ-DZIAŁAĆ
PROFESJONALNIE”

Projekt: „NAUCZ MNIE
SAMODZIELNOŚCI”

Program: „ZDROWE PLECY MOJEJ
MAMY”
IV WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY
PRZEGLĄD WIDOWISK
JASEŁKOWYCH
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CZASOPISM OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ BY
BYĆ SAMODZIELNYM – program
budzący zaradność osobistą dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CZASOPISM OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Składki członkowskie
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od osób prawnych
Przychody z działalności odpłatnej
Odsetki bankowe
Zysk z działalności statutowej z 2008r.
Zbiórki publiczne

RAZEM

Przychód

rodzaj źródła finansowania
49010,00 zł Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych. Umowa z Fundacją Fundusz
Współpracy nr 110098/FOP/4/MI/2668 z 01.02.2009
32100,00 zł Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – budżet Państwa. Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej nr 0214 z
22.07.2009
34776,00 zł Fundacja PZU. Umowa o dotację z Fundacją PZU
nr 40/RA/2009 z 28.10.2009

1000,00 zł

Miasto Rybnik. Umowa z Miastem Rybnik nr PS407/00005/09 z 15.01.2009

2000,00 zł

Miasto Rybnik. Umowa z Miastem Rybnik nr PS407/00014/09 z 15.01.2009

3000,00 zł

Miasto Rybnik. Umowa z Miastem Rybnik nr PS8129/00037/09 z 02.02.2009

3800,00 zł

Województwo Śląskie . Umowa z Województwem
Śląskim nr 1045/EN/2009 z 09.04.2009

2785,00 zł
8697,36 zł
19039,74 zł
0,00 zł
5,57 zł
2974,27 zł
5125,50 zł
164313,44 zł

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH W 2009 ROKU
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Koszty realizacji zadań statutowych
w tym:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Koszty administracyjne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM”

117610,73 zł
71452,88 zł
0,00 zł
0,00 zł
42070,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4087,85
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3.
4.
5

0,00 zł
0,00 zł
290,00 zł

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. 1, 2 i 4)
Koszty finansowe

Pozostałe koszty operacyjne

POZOSTAŁE DANE
a) o liczbie osób zatrudnionych:
w 2009 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało osób
Stowarzyszenie nie zatrudniało osób wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
b) łącznej sumie wypłaconych wynagrodzeń brutto w 2009 r.
42070,00 zł
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia
nie dotyczy, nie wypłacono
d) wydatki na wynagrodzenia brutto z tytułu umów zleceń i o dzieło w 2009 r.
42070,00 zł
e) udzielonych pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania
takich pożyczek
nie dotyczy, nie udzielono pożyczek pieniężnych
f) kwota ulokowana na rachunku bankowym
nie dotyczy
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
nie dotyczy, nie nabyto obligacji
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
nie dotyczy, nie nabyto nieruchomości
i) nabyte w 2009 r. niskocenne środki trwałe:
- Niskocenne środki trwałe z funduszu bezzwrotnej pomocy (Projekt: „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ– OBUDZIĆ
POTENCJAŁ-DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE” - Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych)
Artykuł
Regał stojący duży
Regał stojący mały
Dwa Biurko
Tablica stojąca typu flipchart
Rzutnik multimedialny EPSON EMP-DM1
Półka pod rzutnik multimedialny
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM”

Wartość

557,00 zł
379,00 zł
618,00 zł
193,98 zł
2350,00 zł
64,49 zł
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Ekran wiszący
Aparat fotograficzny (wraz z ładowarką)
Futerał na aparat fotograficzny
Trzy Komputery przenośne TOSHIBA
Torba na komputer przenośny HAMA
Trzy myszy komputerowe A4TECH - OPTO 518
Urządzenie wielofunkcyjne HP 7600 (fax, drukarka, skaner, kopiarka)
Dwie tablice korkowe
Dwa krzesła obrotowe
Oprogramowanie komputerowe (w ramach programu dla organizacji
pozarządowych z Banku Drugiej Ręki):
MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point – 3 licencje
MS Publisher 2007 – 1 licencja
MS Project 2007 – 1 licencja
MS Front Page 2003 – 1 licencja
MKS Vir - 3 licencje
Chusta animacyjna z pedagogiki zabawy

599,00 zł
237,90 zł
18,29 zł
8397,00 zł
300,00 zł
119,70 zł
998,00 zł
93,90 zł
265,96 zł
365,72 zł

330,00 zł

Niskocenne środki trwałe zakupione z darowizn sponsorów:
Artykuł
Dziesięć krzeseł biurowych typu ISO
Telefon komórkowy LG K500 (wraz z ładowarką)
Modem HUWEI E156G
Nadstawka do szafy wolnostojącej
Wieszak wolnostojący

Wartość

695,40 zł
1,00 zł
1,00 zł
326,00 zł
85,00 zł

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ STOWARZYSZENIU PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:
- Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej nr 0214 z 22.07.2009 - projekt „NAUCZ MNIE
SAMODZIELNOŚCI”, kwota dotacji: 32100,00
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-407/00005/09 z 15.01.2009, projekt: IV WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY
PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH, kwota dotacji: 1000,00 zł
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-407/00014/09 z 15.01.2009 - projekt V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, kwota dotacji: 2000,00 zł
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-8129/00037/09 z 02.02.2009 – projekt ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ BY
BYĆ SAMODZIELNYM – program budzący zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie, kwota dotacji: 3000,00 zł
- Umowa z Województwem Śląskim nr 1045/EN/2009 z 09.04.2009 – projekt V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, kwota dotacji: 3800,00 zł

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I SKŁADANE DEKLARACJE PODATKOWE
KONTO 221 - Rozrachunki z budżetem tytułu VAT - nie dotyczy
NALEŻNOŚCI
W-n
Ma
zł, gr
zł, gr
VAT naliczony
0,00 zł
0,00 zł
RAZEM

0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

0,00 zł
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KONTO 220 - Rozrachunki z budżetem z tytułu pdof
NALEŻNOŚCI
W-n
zł, gr
RAZEM
KONTO 240- ZUS
NALEŻNOŚCI

RAZEM

Ma
zł, gr

ZOBOWIĄZANIA

3155,00 zł
3155,00 zł

3155,00 zł
3155,00 zł

0,00 zł

W-n
zł, gr

Ma
zł, gr

ZOBOWIĄZANIA

2434,50 zł

2574,00 zł

139,50 zł

2434,50 zł

2574,00 zł

139,50 zł

0,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2009 ROKU
MIESIĄC

PRZYCHODY

ROZCHODY

01/2009

1260,22

1388,90

02/2009

44609,60

16207,58

03/2009

3651,47

11075,58

04/2009

1212,41

6253,02

05/2009

561,50

10490,87

06/2009

1385,00

2596,23

07/2009

6255,00

3691,34

08/2009

33600,00

3123,12

09/2009

24955,27

15671,76

10/2009

1245,00

20779,01

11/2009

39061,00

18318,40

12/2009

6516,97

8014,92

RAZEM

164313,44

117610,73
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