SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA „RAZEM”

za rok 2010
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.

PODSTAWOWE DANE
Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
Siedziba: miasto Rybnik
Adres: ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.08.2008
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 06.11.2009
KRS: 0000311733
REGON: 241012798
NIP: 642-30-64-542
Skład Zarządu Stowarzyszenia i adresy zamieszkania na dzień: 31.12.2010
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Krzysztof Chełstowski
prezes
2. Joanna Tarnowska
wiceprezes
3. Barbara Morawska
skarbnik
4. Aleksandra Chełstowska sekretarz
5. Jarosław Tarnowski
członek

zam.: 44-293 Piece, ul. Żytnia 8 b
zam.: 44-200 Rybnik, ul. Gotartowicka 35g
zam.: 44-203 Rybnik, ul. Za Torem 19/2
zam.: 44-293 Piece, ul. Żytnia 8 b
zam.: 44-200 Rybnik, ul. Gotartowicka 35g
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Komisja Rewizyjna:
1.
2.
3.
4.

Ewa Musioł
Roman Wąsikowski
Teresa Cofalik
Joanna Zimoń

przewodnicząca komisji
sekretarz komisji
członek komisji
członek komisji

Liczba członków Stowarzyszenia: 76 osób na dzień 31.12.2010
Bachlaj Jolanta, Baszczok Elżbieta, Brachman Michalina, Bubnowska Urszula, Buchalik Katarzyna, Bugla
Aleksandra, Chełstowska Aleksandra, Chełstowski Krzysztof, Cieślewicz Małgorzata, Cincio Wiktoria, Cis
Maria, Ciuraj Mariola, Cofalik Teresa, Czapla Monika, Czarnecka Małgorzata, Filec Anna, Gawliczek
Krzysztof, Glenc Celina, Górka Beata, Górski Dariusz, Gruszka Barbara, Heliosz-Janik Sylwia, Jaszczuk Anna,
Jurkiewicz Hanna, Juzek Katarzyna, Kaczmarczyk Grażyna, Kalich Justyna, Kańczok Joanna, Kapusta
Iwona, Kapusta Tomasz, Kardaszyńska Beata, Kirsek Anna, Kocjan Adam, Konkol Jadwiga, Koper Ewa,
Kustra Grażyna, Kuśka Maria, Lach-Opalkowska Halina, Landek Jolanta, Lazar Małgorzata, Liszka Mariola,
Maier Lidia, Maj Elżbieta, Marcol Ewa, Michalski Andrzej, Mikłusiak Lidia, Mikulak Maria, Morawska
Barbara, Muras Danuta, Musioł Ewa, Nastuła Barbara, Nurzyńska Marta, Ostrowski Krzysztof, Palenga
Justyna, Paszenda Mariola, Pieczka Justyna, Piełka Małgorzata, Pilch Danuta, Pilch-Pierchała Weronika,
Piper Mirosława, Podleśny Grażyna, Reclik Danuta, Scheicht Ewa, Skupień Beata, Smolorz Bożena,
Świerczek Renata, Talarek Marcin, Tarnowska Joanna, Tarnowski Jarosław, Tłustochowicz Janina,
Wardenga Katarzyna, Wąsikowski Roman, Węgrzyk Joanna, Wolak Bożena, Wowra Gabriela, Wójcicka
Katarzyna, Zimoń Joanna
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w 2010 roku - 37 osób na dzień 31.12.2010
Abrahamczyk Aleksandra, Dziad Martyna, Gans Ewa, Gonczar Justyna, Grycicha Karolina, Kołodziej
Zuzanna, Kosteczko Chrystian, Krzemińska Magdalena, Kula Małgorzata, Lorczyk Karolina, Majewski
Mateusz, Mura Szymon, Nachowska Anna, Osipowska Monika, Pawlik Dominika, Pawlik Daria, Pełka
Marcin, Rozmus Agnieszka, Rozmus Marta, Skupień Patrycja, Sternal Małgorzata, Suda Magdalena, Tkocz
Agnieszka, Ucherek Magdalena, Węglorz Aleksandra, Wieczorek Martyna, Zart Michał, Zembrzuska
Roksana, Zimonczyk Edyta, Latos Katarzyna, Kalich Justyna, Pilch – Pierchała Weronika, Kopka Agnieszka,
Sobik Monika, Fojcik Monika, Górka Paulina, Kiszka Tadeusz
Nie prowadzimy działalności gospodarczej
Posiadamy status OPP

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 przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych,
oświatowych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych
i rehabilitacyjnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem działań na
rzecz uczniów, wychowanków i absolwentów oraz rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Rybniku.
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i niepełnosprawnych, itp.
wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
opiekuńczo-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 rekreacyjnowypoczynkowych (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 przedsięwzięć 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 przedsięwzięć mających na celu poradnictwo i
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia,
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 działań 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 uprzedzeń 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. NAUCZ MNIE A ZACZNĘ SAMODZIELNIE PRACOWAĆ
Od marca 2010 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracowaćaktywizacja zawodowo – społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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. Uczestnicy projektu w trakcie szeregu warsztatów i
praktyk zostają wyposażani w umiejętności zawodowe ułatwiające uzyskanie zatrudnienia, bazujące na ich
indywidualnych zdolnościach i możliwościach.
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W tym celu odbywają się warsztaty umiejętności:
- technicznych (stolarka, ceramika),
- biurowo-poligraficznych (druk, komputer, fotografia),
- usługowo-artystycznych (bukieciarstwo, florystyka, aranżacja wystaw sklepowych),
- z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego
oraz warsztaty kompetencji społecznych ułatwiających uzyskanie zatrudnienia w zakresie:
- umiejętności interpersonalnych,
- tworzenia dokumentów aplikacyjnych, indywidualnego planu rozwoju zawodowego,
- orientacji na rynku pracy i możliwości zatrudnienia,
- kontaktu z pracodawcą.
Program projektu obejmuje również wsparcie rodziców uczestników. W trakcie indywidualnych spotkań
w ich miejscu zamieszkania terapeuta środowiskowy udziela im wsparcia terapeutycznego, a trener pracy
wyposaża w wiedzę i umiejętności dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest także możliwości odbycia praktyk zawodowych. Zainteresowani pracodawcy mają
możliwość przyjęcia osoby niepełnosprawne na praktyki zawodowe. Animator praktyk wspiera ten proces
wprowadzając poszczególne osoby w specyfikę konkretnej praktyki, a także wspomagając praktykanta w
wykonywaniu poszczególnych czynności.
Instytucje i firmy, które umożliwiły uczestnikom odbycie praktyki:
- Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, Rybnik
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, Rybnik
- Zakład Stolarski - Bogusław Mandel, Rybnik
- LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, Rybnik
- SALON PLAY - Krzysztof Gawliczek, Hipermarket Real, ul. Kotucza 100, Rybnik
- Zarząd Zieleni Miejskiej Miasta Rybnik, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
W ramach projektu odbywają się również seminaria, wystawy, na których prezentowana jest idea projektu,
materiały dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich potencjał zawodowy, metody wsparcia,
umiejętności i kompetencje oraz produkty i usługi wytworzone przez osoby niepełnosprawne.
Dotychczas zorganizowano:
- seminarium: Jak, gdzie i z kim - czyli słowo o adaptacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w
środowisku pracy (20 maja 2010, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej),
- seminarium: Jak skutecznie aktywizować społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne
intelektualnie (21 września 2010, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku),
- wystawę fotografii młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dokumentującą nabywanie przez nich
nowych umiejętności zawodowych (od 1 do 30 września 2010, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Rybniku),
- wystawę fotografii młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, która nabywa w trakcie projektu nowe
umiejętności zawodowe (od 07.05.2010 do 04.06.2010, Centrum Handlowo-Rozrywkowym „Rybnik Plaza”).
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 (dotychczas przekazane środki: 133000,00 zł)
Umowa o dotację z Samorządem Województwa Śląskiego nr UDA-POKL.07.02.01-24-395-08 z
17.12.2009
czas realizacji: marzec 2010 – marzec 2011
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Projekt wielokrotnie opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka, lokalny dodatek do
Gazety Wyborczej), na stronach www.rybnik.com.pl, www.ngo.pl, www.rybnik.com.pl, www.rybnik.pl,
www.niepelnosprawni.cris.org.pl, www.ekonomiaspoleczna.pl, www.edukacja.rybnik.eu, www.ngo.pl ,
www.rybnik.pl, www.niepelnosprawni.cris.org.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia. Powstał również film promujący projekt
oraz film o seminarium.
2. Program: ZDROWE PLECY MOJEJ MAMY
Projekt finansowany dzięki dotacji z Fundacji PZU przyznanej w ramach konkursu dotacyjnego: „Rozwijanie
aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w 2009 roku” - „ZDROWE PLECY MOJEJ
MAMY”.
Celem projektu było 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 było powiązane i prowadzone równolegle. Były 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 polegało 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:
- 10 niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo dzieci poprawiło swoją sprawność ruchową (w zakresie
związanym ściśle ze zdiagnozowanymi indywidualnie trudnościami ruchowymi np. wzmocnione zostaną
mięśnie rąk, rozluźnione zostaną mięśnie dzieci spastycznych itp.),
- 10 niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo dzieci uzyskało wsparcie terapeutyczne: indywidualne
i grupowe, poprawiające ich umiejętności społeczne,
- 10 rodziców niepełnosprawnych dzieci uzyskało wsparcie fizjoterapeutyczne: zapobiegające rozwojowi
dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz uczące ich prawidłowej ergonomii pracy w zakresie pielęgnacji
własnych dzieci,
- 10 rodziców niepełnosprawnych dzieci nauczyło się nowej formy aktywności życiowej: „nordic-walking’u”,
- 10 wolontariuszy uzyskało umiejętności w zakresie pracy nad wyrabianiem umiejętności społecznych u
dziećmi z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo.
Rezultaty, które pozostały po realizacji projektu:
- rodzice dzieci niepełnosprawnych nauczeni zostali prawidłowych postaw w trakcie pielęgnacji własnych
dzieci, co zminimalizuje nawrót dolegliwości bólowych kręgosłupa w przyszłości,
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- 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 kontynuujemy. Dzieci i wolontariusze biorący udział w
projekcie uczestniczyły w letnim turnusie rehabilitacyjnym organizowanym 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 –kwiecień 2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka, lokalny dodatek do Gazety
Wyborczej - ukazało się 15 artykułów i notatek prasowych), na portalu Nie tylko dla sprawnych
www.niepelnosprawni.cris.org.pl, na stronach www.rybnik.pl, www.rybnik.com.pl, www.ngo.pl,
www.nowiny.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie
Stowarzyszenia.

3. Program: DLA NAS TAKŻE ŚWIAT KULTURY
Od marca 2010 do września 2010 Stowarzyszenie realizowało projekt: „DLA NAS TAKŻE ŚWIAT
KULTURY”.
Celem projektu była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością poprzez współudział osób
niepełnosprawnych w odbiorze dóbr kultury.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie biorąca udział w projekcie miała możliwość integracji ze
społeczeństwem poprzez wzięcie udziału w różnych formach aktywności kulturalnej, tj. wizyt w różnych
placówkach kulturalnych miasta i regionu.
Odbyły się wizyty w: Kinie Cinema City w Rybnik, Teatrze Ziemi Rybnickiej, Muzeum w Rybniku, Galerii
„Oblicza” w Rybniku, Operze Śląskiej w Bytomiu, Operetce Śląskiej w Gliwicach, Szkole Muzycznej w
Rybniku
W celu realizacji założeń placówki kulturalne były wizytowane dwukrotnie. Pierwsza wizyta tzw.
„oswajająca” umożliwiła zapoznanie się z działaniem danej placówki – odwiedzenie zaplecza, kulis,
spotkanie z pracownikami stwarzała okazję do poznania zasad związanych z pobytem w danym miejscu.
Druga wizyta wiązała się już z konkretnym skorzystaniem z oferty kulturalnej, po uprzednim zlokalizowaniu
placówki, dotarciu na miejsce, samodzielnym zakupie biletu.
Efekty realizacji projektu:
- wzmocnienie kulturalnej sfery aktywności życiowej młodzieży niepełnosprawnej oraz ich bliskich,
- młodzież niepełnosprawna intelektualnie wyposażona została w podstawowe umiejętności pozwalające na
dostęp do dóbr kultury (m.in.: umiejętność zachowania się w placówkach kulturalnych, odpowiedni ubiór,
słownictwo, szukanie i umiejętne korzystnie z ofert kulturalnych, poruszanie się w placówkach kulturalnych:
kasa, zakup biletu, usługi towarzyszące) i tym samym była postrzegana jako pełnosprawny odbiorca dóbr
kultury,
- integracja ze społeczeństwem w ramach normalnych ról społecznych, zapoznanie się z zasadami
funkcjonowania placówek kulturalnych,
- nabycie, uzupełnienie wiedzy o dostosowaniu zachowania, własnego wyglądu do wymogów danej
placówki,
- ćwiczenie zasad savoir – vivre podczas spożywania posiłków w trakcie wycieczek,
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- stymulowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich najbliższego otoczenia (rodziny) do brania
udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu – a przez to do integrowania się ze społeczeństwem.
Współpraca przy realizacji:
-Miasto Rybnik
-Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rybniku
Budżet projektu: 2389,10zł (dotacja 2000,00 zł)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS-8129/00047/10 z dnia 1 marca 2010
Czas realizacji: 1 marca 2010 do 30 września 2010
Projekt opisywany na stronach, www.ngo.pl, www.niepelnosprawni.cris.org.pl, na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl i w biuletynie Stowarzyszenia.

4. 100% ZABAWY BEZ PROCENTÓW - program promocji zdrowego stylu życia bez
używania alkoholu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców
Celem nadrzędnym było ukazanie alternatywnych form spędzania czasu bez używania alkoholu poprzez
realizację programu dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Projektem
objęto 14 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 14 rodziców (w sumie 28 osób),
zagrożonych problemem alkoholowym, z terenu Rybnika.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- spotkania z wykorzystaniem pedagogiki zabawy KLANZA - wskazano na alternatywne formy spędzania
czasu bez używania alkoholu, rozbudzono wrażliwość, rozwinięto kreatywność i pomysłowość w czasie
spędzanym ze swoimi dziećmi/rodzicami,
- warsztaty dla rodziców z wczesnej profilaktyki z terapeutą podejścia skoncentrowanego na
rozwiązaniach - wskazano istotę uzależnienia, modele podejścia do uzależnienia: chorobowy i wolnego
wyboru, poszukiwano zasobów własnych, sił i potencjału osobowościowego, pozwalających radzić sobie z
ryzykiem uzależnienia,
- spotkania z psychologiem: pracowano nad samooceną i dobrym obrazem siebie oraz nauką
nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi, bez potrzeby odurzania się alkoholem,
praktycznie ćwiczono asertywność i konstruktywne radzenie sobie ze stresem,
- zajęcia z języka angielskiego - uczono od podstaw języka angielskiego, rozwijano kompetencje
komunikacyjne,
- wyjścia do:
a) kina, teatru, - pokazano atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego,
b) wycieczki: wyjście na ścieżkę zdrowia oraz podchody w lesie, Rajd - sprzyjały profilaktyce, promocji
zdrowego stylu życia oraz osiągnięciu trwałych, pozytywnych zmian zachowań,
- organizacja imprez bez używania alkoholu: Majówka, Andrzejki, Spotkanie Opłatkowe - organizacja
imprez była okazją do poprawy i pogłębienia relacji rodzic-dziecko oraz atrakcyjną formą spędzania czasu
wolnego bez używania alkoholu, kształtowano właściwe postawy i relacje.
Efekty realizacji projektu:
- uczestnicy projektu nabyli umiejętności rozpoznawania i oceny zagrożenia uzależnieniem od alkoholu oraz
przeciwstawiania się wpływom patologicznego środowiska,
- wypracowano u uczestników projektu umiejętności asertywne, wzrósł ich poziom samooceny,
- zaktywizowano rodziców w organizację imprez typu „Majówka”, rajdy, wycieczki itp. co również ma
znaczenie terapeutyczne,
- uczestnicy projektu nabyli umiejętności organizacji czasu i zabawy bez używania alkoholu.
Budżet projektu: 13915,88zł (dotacja: 10000,00 zł)
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Współpraca przy realizacji:
-Miasto Rybnik
-Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rybniku
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS- 8129/00035/10 z dnia 1 lutego 2010 r.
Czas realizacji: 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, lokalny dodatek Gazety Wyborczej), na stronie
internetowej organizacji pozarządowych: www.ngo.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

5. SZCZĘŚLIWA RODZINA PRZEZ CAŁY ROK - program profilaktyczno - edukacyjny dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich rodzin zagrożonych i
dotkniętych problemem alkoholowym
Celem projektu była profilaktyka i edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin,
zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym oraz promowanie postaw i zachowań
akceptowanych społecznie poprzez ukazanie i wspieranie pozytywnych relacji w rodzinie i społeczeństwie.

W ramach projektu realizowano następujące zadania:
- Kultywowanie uroczystości rodzinnych bez używania alkoholu (rodzina przy stole, dzień matki i ojca,
dzień szkraba) poprzez wspólne świętowanie przywrócono znaczenie wartościom rodzinnym, wzmocniono
więzi rodzinne, kształtowano właściwe postawy rodzicielskie.
- Cykl wyjazdów rekreacyjno –profilaktycznych z elementami edukacji (rajd beskidzki –trzy dni, rajd
rodzinny - jednodniowy) organizacja wyjazdów rodzinnych była okazją do poprawy i pogłębienia relacji
rodzic-dziecko oraz atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Zrealizowane zajęcia edukacyjno –
kulturalne, przyrodnicze i sportowe sprzyjały profilaktyce, promocji zdrowego stylu życia oraz osiągnięciu
trwałych, pozytywnych zmian zachowań.
- Zajęcia warsztatowe z udziałem zaproszonych gości – artystów rzemieślników, hobbystów (taniec,
rękodzieło -ceramika). Wskazano na alternatywne formy spędzania czasu, rozbudzono wrażliwość,
rozwinięto kreatywność i pomysłowość. Udział w zajęciach umożliwił rozpoznanie i ukierunkowanie
zainteresowań uczestników.
- Neuroterapia –Biofeedback: metoda ta wykorzystuje uczenie się przez warunkowanie instrumentalne, z
zastosowaniem specjalistycznej aparatury EEG i odpowiedniego oprogramowania komputerowego pod
kontrolą wykwalifikowanych terapeutów. Dzieci biorące udział w terapii uczyły się za pośrednictwem gry
komputerowej kontrolować aktywność swojego mózgu na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Terapia EEG
Biofeedback poprawiła nastrój i samoocenę, zniwelowała skutki stresu psychospołecznego związanego z
zaburzonym procesem wychowawczym, zwiększyła możliwości umysłowe, pamięć, przyczyniła się do
lepszej koncentracji uwagi.

Efekty realizacji projektu:
- udzielono wsparcia dla kompetencji rodziców i wydobyto tkwiący w rodzinach potencjał,
- promowano pozytywne wzorce osobowości poprzez kontakt z ciekawymi ludźmi,
- wzmocniono prawidłowe relacje w rodzinach zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym,
ukazując alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz organizując spotkania rodzinne,
- wykorzystując nowoczesne metody psychoedukacyjne - treningi EEG Biofeedback udało się pokonać niską
samoocenę i trudności związane z brakiem umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Miasto Rybnik
- Fundacja im. Ojca Pio „Nasz dom”, Istebna
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Budżet projektu: 15931,22zł (dotacja 10000,00 zł)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS-8129/00056/10 z dnia 31 marca 2010
Czas realizacji: 01.04.2010 - 31.10.2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, lokalny dodatek Gazety Wyborczej), na stronie
internetowej organizacji pozarządowych: www.ngo.pl, www.niepelnosprawni.cris.org.pl, na stronie
internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

6. V 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. Jasełka
zostały włączone w projekt: Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie czyli cykl imprez i uroczystości
związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
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 odbywał się w styczniu 2010 i trwał trzy dni. W przeglądzie wzięło udział 27 grup teatralnych z
województwa śląskiego. Na scenie zaprezentowało się 565 aktorów przygotowanych przez łącznie
67opiekunów.
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
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Miasto Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Rybnik
- 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
Wkład Stowarzyszenia w projekt: 1000,00 zł
Czas realizacji: styczeń 2010
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.
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7. VI 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.
Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych to cykliczne przedsięwzięcie kulturalne o
charakterze krajowym mająca już ugruntowane miejsce w kalendarzu imprez artystycznych kierowanych do
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów/terapeutów.
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) „Tygodnik Rybnicki”, „Gazeta
Rybnicka”, „Gazeta Wyborcza”, publikacje w sieci internetowej: portale niepełnosprawni.pl, eduinfo.pl,
rybnik.com.pl, slask.ngo.pl, cris.org.pl, nowiny.pl, rybnik.pl niepelnosprawni.cris.org.pl,
www.rybnik.pl/zsnr7/konkursgazetek.htm, ngo.pl, edukacja.rybnik.eu, ipon.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.
Do konkursu zgłosiło się 57 redakcji czasopism z całej Polski, co daje łączną liczbę ok. 600 uczestników - 480
osób niepełnosprawnych i 120 nauczycieli-opiekunów. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie
nagród odbyło się 11 czerwca 2010. Przyznano 3 główne nagrody, 5 wyróżnień grupowych
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Miasto Rybnik
- Samorząd Województwa Śląskiego
- Poseł na Sejm RP – pan Grzegorz Janik
- Prezydent Miasta Rybnik Pan Adam Fudali
- Przewodniczący RM Rybnik – pan Stanisław Jaszczuk
- Miesięcznik kulturalno-społeczny „Gazeta Rybnicka”
- Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy – wydawca czasopisma „Integracja”
- Portal niepełnosprawni.pl
- Portal eduinfo.pl
- Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy – wydawca „Szkoły Specjalnej”
- Radio 90 FM
- Studio Filmowe Wideo Art
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM” za rok 2010

10 | S t r o n a

- Portal ngo.slask.pl
- Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki Specjalnej
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tychach
- Portal internetowy rybnik.com.pl
- Wydawnictwo Nowiny – wydawca „Tygodnika Rybnickiego”
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
- Firma TAMAKA
Umowa o dotację:
- Miasto Rybnik. Umowa z Miastem Rybnik nr PS-407/00021/10 z 11.02.2010 (3000,00 ł)
- Województwo Śląskie . Umowa z Województwem Śląskim nr 1188/EN/2010z 23.04.2010 (1500,00 ł)
Czas realizacji: marzec 2010 – czerwiec 2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka, lokalny dodatek Gazety Wyborczej),
na stronie internetowej organizacji pozarządowych: www.ngo.pl, slask.ngo.pl, na stronach www.rybnik.pl,
www.rybnik.com.pl, www.nowiny.pl, www.rybnik.pl/zsnr7/konkursgazetek.htm, edukacja.rybnik.eu, ipon.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.

8. RAZEM DLA ROZWOJU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorych na

stwardnienie rozsiane
Celem projektu „Razem dla rozwoju - aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorych na stwardnienie
rozsiane” było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób cierpiących na tę chorobę, poprzez
umożliwienie w/w osobom dostępu do wielowymiarowej rehabilitacji społecznej.
W ramach projektu, jego uczestnicy otrzymali:
- wsparcie psychologiczne w formie zajęć grupowych i indywidualnych, dzięki którym nastąpi wzrost
motywacji do aktywnego życia i niwelowanie poczucia osamotnienia,
-wsparcie doradcy zawodowego, który prowadził zajęcia komunikacyjne podnoszące umiejętności
interpersonalne,
- wsparcie terapeutyczne w formie zajęć integracyjnych, dzięki którym nastąpiło pogłębienie relacji z
innymi uczestnikami grupy, rozładowanie napięcia emocjonalnego i poprawa kondycji psychicznej tych
osób. W tym celu zorganizowany został kilkudniowy wyjazd integracyjny w góry, który przyczynił się do
zwiększenia aktywności uczestników programu, w takich dziedzinach życia jak turystyka, kultura czy sport,
- wsparcie rehabilitacyjne w formie zajęć hipoterapii, dzięki którym uczestnicy projektu usprawniali
funkcje fizyczne i psychiczne.

Efekty realizacji projektu:
1. Podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych 10 osób niepełnosprawnych.
2. Nabycie przez te osoby umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z chorobą oraz
sytuacją społeczno-zawodową.
3. Zwiększenia ich motywacji do aktywnego i twórczego życia zawodowego i społecznego.
4. Przeprowadzone zostały zajęcia z hipoterapii dla 10 uczestników, dzięki którym osoby pokonywały swoje
ograniczenia i zwiększyły sprawność fizyczną.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Stowarzyszenie „Optima Fide”, Rybnik
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”
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Budżet projektu: 7 420,00zł
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS-9129/00047/10 z dnia 31 marca 2010
Czas realizacji: 01.04.2010 do 30.10.2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka, lokalny dodatek Gazety Wyborczej),
na stronie internetowej organizacji pozarządowych: www.ngo.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

9. ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU
Siedmiu wychowanków Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dniach od 13.02.2010
do 19.02.2010 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, Dolinę
Chochołowską, Gubałówkę. Korzystały z basenów termalnych w Szaflarach.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku,
- ZZ Kadra Solidarność 80,
- NSZZ Solidarność przy KWK RYDUŁTOWY, Rydułtowy,
- Jastrzębska Spółka Kolejowa, Jastrzębie,
- WZZ SIERPIEŃ 80 przy KWK RYDUŁTOWY- ANNA, Rydułtowy,
- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik,
- Zakłady Mięsne „BERGER”, Rybnik,
Czas realizacji: styczeń 2010 – luty 2010
Projekt opisywany na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz
w biuletynie Stowarzyszenia.

10. TURNUS REHABILITACYJNY W STAWISKACH
Stowarzyszenie w dniach 03.07.2010 – 18.07.2010 współorganizowało turnus rehabilitacyjny w Ośrodku
Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Stawiska” w Stawiskach, na który wyjechało 40 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
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- Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny, Rybnik
- Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Żory
- Gdańską Fundacją Dobroczynności, Gdańsk
- Fundacja „Mały Piesek Zuzi”, Poznań
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-Fundacja Polsat,
- kopalnia Borynia,
- kopalnia Chwałowice,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Czas realizacji: styczeń 2010 - lipiec 2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, lokalny dodatek Gazety Wyborczej), na stronie
internetowej organizacji pozarządowych: www.ngo.pl, na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

11. INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE
Stowarzyszenie „Razem” po raz kolejny współorganizowało integracyjne letnie półkolonie. Od 09.08.2010
do 20.08.2010 grupa 30 dzieci i młodzieży z rybnickich szkół (w tym specjalnych) wzięło udział w
wakacyjnym programie: „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, taneczne, relaksacyjne, sportowe tj. nauka jazdy konnej, gry i zabawy sportowe, a także
zajęcia ekologiczne promujące zdrowy styl życia, ukazujące skutki palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków.
Dzieci wraz z opiekunami miały okazję uczestniczyć w zajęciach jazdy konnej podczas wycieczki do stadniny
koni w Stodołach. Odwiedziły też miejscowość Stryszów, w której znajduje się ekologiczne gospodarstwo.
Tam uczestniczyły w warsztatach ekologicznych, poznały ciekawe sposoby wykorzystania energii
słonecznej, zobaczyły ogród pełen ziół. Pozyskały interesujące informacje na temat ekologicznego
budownictwa (domy z gliny i słomy). Dwukrotnie były w kinie. Na zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień
uczestnicy mogli dowiedzieć się o mechanizmie uzależnienia oraz bezpiecznym zachowaniu się w trudnych
sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Półkolonie zakończyły się wręczeniem dyplomów oraz
przedstawieniem kukiełkowym zorganizowanym przez uczestników i opiekunów dla ich rodziców.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Ekoterm Silesia, Rybnik
- Miasto Rybnik
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”
Czas realizacji: sierpień 2010
Projekt opisywany w prasie lokalnej (lokalny dodatek Gazety Wyborczej), na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.
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12. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W RYBNIKU ORAZ ICH
RODZICÓW
Stowarzyszenie po raz kolejny współorganizowało program działań skierowanych dla wychowanków SOSW
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 marca 2010 do września 2010 odbyły się:
1. zajęcia arteterapeutyczne: plastyczno-ceramiczne, fotograficzne, teatralne,
2. zajęcia edukacyjne: komunikacyjne, ekologiczne, kulinarne,
3. spotkania z psychologiem. Udzielone zostało wparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów SOSW w
formie zajęć grupowych oraz rozmów indywidualnych z psychologiem.
Rodzice uczestniczyli w kursie języka angielskiego (poziom podstawowy) oraz kursie komputerowym.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia taneczne, gdzie pod okiem instruktorki rodzice oraz ich dzieci
uczyli się podstawowych kroków salsy. Dla nich także zorganizowano zajęcia terapeutyczne, prowadzone
metodą Weroniki Sherborne.
WSPÓŁPRACA przy realizacji:
- Fundacja Ekoterm Silesia, Rybnik
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rybnik
- Miasto Rybnik
Projekt opisywany w prasie lokalnej (lokalny dodatek Gazety Wyborczej), na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.stowarzyszenierazem.org.pl oraz w biuletynie Stowarzyszenia.

13. PROJEKT: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ – OBUDZIĆ POTENCJAŁ – DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE
Stowarzyszenie zakończyło w styczniu 2010 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”. 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
Celem projektu była aktywizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych do działań na rzecz własnego
potomstwa.

Efekty realizacji projektu:
Uczestnictwo w działaniach projektowych umożliwiło rodzicom realizację trzech podstawowych założeń
projektu jakimi były przełamanie izolacji, obudzenie potencjału, działanie profesjonalne.
Pozwoliło to rodzicom dzieci niepełnosprawnych:
- podjąć aktywność społeczną na rzecz własnych dzieci,
- udzielać profesjonalnej pomocy kolejnym rodzicom,
- powołać 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, organizacja kuligu). W spotkaniach uczestniczy także psycholog
udzielający porad rodzicom. Dzieci w tym czasie znajdują się pod opieką specjalnie przeszkolonych
wolontariuszy.
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W ramach projektu odbyły się szkolenia, które dotyczyły: wiedzy w zakresie prawnych aspektów działania i
zarządzania organizacjami pozarządowymi, rachunkowości, obsługi komputera, pisania wniosków o
dotacje, metod aktywizujących dzieci niepełnosprawne (pedagogika zabawy), umiejętności
wychowawczych i społecznych (metoda Gestalt).
Dzięki udziale w szkoleniach i pozostałych działaniach projektowych:
- członkowie Stowarzyszenia nabyli umiejętności niezbędne do profesjonalnych działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
-wzbogacił się warsztat pracy nauczycieli i wolontariuszy z nami współpracujących,
-wszelkie działania projektowe wpłynęły na profesjonalizację działań Stowarzyszenia – zwiększyliśmy liczbę
odbiorców naszej działalności i liczbę członków,
- rozszerzyliśmy zakres działań statutowych,
-nastąpił rozwój potencjalnych możliwości dzieci niepełnosprawnych, wzrost samooceny i akceptacji (na co
wskazują opinie terapeutów, którzy stosowali wobec naszych podopiecznych metody: EEG Biofeedback
oraz diagnozy profilu psychoedukacyjnego),
- udział w życiu społeczności lokalnej (co stało się możliwe poprzez zaangażowanie w rybnicką platformę na
rzecz upowszechniania sztuki osób niepełnosprawnych, gdzie wystawialiśmy prace naszych podopiecznych)
Pozostałe efekty:
- powstało Biuro Stowarzyszenia aby wspomagać i koordynować działania skierowane do członków
Stowarzyszenia, a także by planować i prowadzić działania kierowane na zewnątrz.
- wydawanie biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia „Razem”. W ten sposób przybliżamy wszystkim
członkom Stowarzyszenia, a także środowisku lokalnemu działania podejmowane przez Stowarzyszenie.
- 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 –styczeń 2010
Projekt pięciokrotnie opisywany w prasie lokalnej (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka), pokazywany w
telewizji TVP3 Katowice (w ramach programu „Rynek dla wszystkich”), na stronie internetowej www.ngo.pl,
nowiny.pl, slask.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.
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14. GALERIA PRAC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W marcu 2010 Stowarzyszenie współpracując z Miastem Rybnik wystawiło prace osób niepełnosprawnych.
Galeria prac osób niepełnosprawnych” jest przedsięwzięciem wpisującym się w Rybnicką Platformę Współpracy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jest to Forum Partnerów, skupiające organizacje i instytucje
działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem Forum Partnerów jest upowszechnianie
produktów i prac osób niepełnosprawnych. Wystawione prace powstały w ramach zajęć plastycznych
prowadzonych w Internacie SOSW w Rybniku. Prowadzone były one przez wykwalifikowanych
specjalistów. Są to przede wszystkim prace wykonane przez wychowanka Piotra Warchoła oraz linoryty.

15. DZIAŁANIA SFINANSOWANE Z 1%
Stowarzyszenie w roku 2010 pozyskało z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych ( w tym
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne), kwotę 90 829,37zł.
W ramach akcji promującej przekazywanie 1 % podatku Stowarzyszenie brało udział w akcji „1% dla
Rybnika”.
Działania finansowane przez Stowarzyszenie z kwot zebranych z 1% podatku za rok 2009, realizowane
od 1 października 2010:
- organizacja działań rehabilitacyjnych dla starszych osób niepełnosprawnych przebywających na stałe w
Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy Szpitalu Wojewódzkim nr 3 w Rybniku m.in. organizacja Wigilii,
spotkania z logopedą, psychologiem, wolontariuszami, koncerty i występy dla podopiecznych oddziału,
- zajęcia specjalistyczne i usprawniające dla dzieci i osób niepełnosprawnych (m.in.: logopedia, EEG
Biofeedback),
- wsparcie żywnościowe względem osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej,
- organizacja Mikołajek dla wychowanków Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rybniku,
- wsparcie materialne rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w ramach programu
"Szlachetna paczka",
- zakup sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych ,
- integracyjne warsztaty plastyczne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych o tematyce świątecznej,
- warsztaty i zajęcia z zakresu arteterapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
- organizacja wycieczki do kopalni rud srebrnonośnych w Tarnowskich Górach dla 35 dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną,
- rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych przy zastosowaniu specjalistycznych metod m.in.: NDTBobath, Vojta itp.
- organizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rybniku warsztatów edukacyjnych nt.
tradycyjnych form czerpania papieru dla 120 uczniów SOSW w Rybniku oraz zaproszonych gości,
- ufundowanie nagród w IV Konkursie Ekologicznym Szkolnictwa Specjalnego dla uczniów szkół
specjalnych z regionu rybnickiego,
- zakup wózka dla rocznego dziecka chorującego na gładkomózgowie.
16. ZBIÓRKI PUBLICZNE

1. W okresie od 01.11.2009 do 31.07.2010 przeprowadzona została zbiórka publiczna, której celem było
zebranie funduszy na leczenie chorego na ziarnicę złośliwą 32-letniego Sebastiana Dziad. Zgodę na
zbiórkę publiczną na terenie całego kraju wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na
podstawie decyzji nr 169/2009 MSWiA z dnia 23 października 2009. Za pomocą wydzielonego subkonta
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bankowego o numerze o numerze: 17 1160 2202 0000 0001 4808 9719 prowadzonego przez Centrum
Finansowe 858 Banku Millennium, Rybnik, ul. 3 Maja 7 za pomocą dobrowolnych wpłat zebrano łączną
kwotę: 5900,00 zł. Środki w kwocie 3358,34 zł zostały zużytkowane na: Pomoc w leczeniu osoby
niepełnosprawnej (posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności) tj.: pana Sebastiana Dziad chorego na
ziarnice złośliwą. Z związku ze śmiercią pana Sebastiana nie wykorzystano części kwoty zebranej ze
zbiórki tj.: 2541,66 zł na pierwotny cel zbiórki. Stowarzyszenie wystąpiło więc do MSWiA o możliwość
wydatkowania środków na dodatkowy cel zbiórki. Zgodnie z decyzją nr 217/2010 MSWiA z dnia 21 września
2010 pozostałe środki w kwocie 2541,66 zł zostały zużytkowane na dodatkowy cel zbiórki tj.: organizację
dodatkowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem elementów metody M. Montessori dla 10 uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do SOSW w Rybniku wraz z zakupem stosownych
pomocy dydaktycznych.
Czas realizacji: listopad 2009 – lipiec 2010

2. Stowarzyszenie prowadzi również zbiórkę publiczną na pomoc w rehabilitacji i zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego dla rodzeństwa Cypriana (7 lat) i Amadeusza (5 lat). Obaj chłopcy cierpią na chorobę
Pelizaeusa – Merzbachera, poruszają się na wózkach inwalidzkich. Zgodę na zbiórkę publiczną na terenie
Województwa Śląskiego wydał Marszałek Województwa Śląskiego. Dotychczas na konto zbiórki wpłynęła
kwota 1250,00 zł spożytkowana w części na rehabilitację podopiecznych.
Czas realizacji: sierpień 2010 – czerwiec 2011

17. DO PRACY POPRZEZ SZTUKĘ – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE”
Stowarzyszenie rozpoczęło realizację nowego projektu „Do pracy poprzez sztukę”, który realizuje w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Most” z Katowic oraz Stowarzyszeniem „Pokochaj mnie” z Gorzyczek.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia związanego z
przedsięwzięciami artystycznymi. Adresatami projektu są młode osoby niepełnosprawne intelektualnie w
wieku 16-25 lat oraz ich rodziny. Pragniemy młodych artystów przygotować do roli np.: statysty, aktora
epizodycznego, pomocnika dekoratora, pomocnika kostiumologa itp. Wsparciem obejmiemy także
rodziców, których wyposażymy w umiejętności związane ze wsparciem swoich dzieci na rynku pracy.
Będziemy także współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami, a także z pracodawcami - szukając
praktyk i zatrudnienia dla uczesników projektu.
Uczestnicy projektu uczęszczają na zajęcia m.in.: z wykonywania kostiumów i rekwizytów, technik
lalkarskich, konstrukcji dekoracji, emisji głosu, ruchu scenicznego, z zakresu konstruowania wystaw i
prezentacji, obsługi sprzętu audio-wideo. Za udział w zajęciach uczestnicy otrzymają stypendia
szkoleniowe.
Zadaniem naszego stowarzyszenia jest odkrywanie talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie i
odpowiednie ich rozwinięcie. W efekcie podejmiemy kontakty z pracodawcami chcącymi wykorzystać
zdolności naszych beneficjentów w płatnej pracy zawodowej. Proces ten koordynował będzie asystent
zatrudnienia, który pomoże uczestnikom oraz ich rodzinom we wszelkich kontaktach z potencjalnym
pracodawcą oraz wspomagał będzie uczestników w trakcie praktyk czy też w trakcie wykonywania pracy.
Czas realizacji: wrzesień 2010 – grudzień 2011
Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem MOST z Katowic z dnia 14.06.2010
Dotychczas przekazane środki: 10183,84
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UCHWAŁY ZARZĄDU:
- Uchwała nr Z1/2010 z dnia 04.01.2010 w sprawie organizacji zimowiska w Białym Dunajcu dla siedmiu
wychowanków Internatu SOSW w Rybniku oraz ustanowienia pełnomocnictw dla koordynatora zimowiska,
kierownika zimowiska oraz wychowawcy zimowiska
- Uchwała nr Z2/2010 z dnia 04.01.2010 w sprawie pomocy podopiecznym stowarzyszenia w zakresie
pozyskiwania 1% podatku na tzw. „indywidualne subkonta”
- Uchwała nr Z3/2010 z dnia 04.01.2010 w sprawie wydatkowania wkładu własnego finansowego w projekcie
„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 Z4/2010 z dnia 04.01.2010 w sprawie zakupu produktów na spotkania Klubu Rodzica
- Uchwała nr Z5/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z6/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
Stowarzyszenia za rok 2009
- Uchwała nr Z7/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na
dożywianie wychowanków SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z8/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z9/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektów
dotowanych przez Miasto Rybnik: 100% zabawy bez procentów, Dla nas także świat kultury, Szczęśliwa
rodzina przez cały rok, VI Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych, Razem dla rozwoju –
aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorych na stwardnienie rozsiane
- Uchwała nr Z10/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z11/2010 z dnia 23.01.2010 w sprawie organizacji kuligu dla członków Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z12/2010 z dnia 05.02.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z13/2010 z dnia 05.02.2010 w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia na rzecz wspomagania
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” trzech jego członków
- Uchwała nr Z14/2010 z dnia 05.02.2010 w sprawie promowania akcji związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku w związku z posiadaniem przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego
- Uchwała nr Z15/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z16/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie przyjęcia zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych obowiązujących w Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z17/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie przyjęcia instrukcji określającej sposoby zarządzania i
formy zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w
Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z18/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie przyjęcia instrukcji archiwizacji dokumentacji projektu
„Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować- aktywizacja zawodowo – społeczna osób
niepełnosprawnych intelektualnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nr projektu UDA–POKL.07.02.01-24395/08-00)
- Uchwała nr Z19/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków
Stowarzyszenia oraz innych osób związanych ze stowarzyszeniem poprzez realizację umów cywilnoprawnych oraz porozumień wolontariackich
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- Uchwała nr Z20/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu uczniów z SOSW w
Rybniku na tzw. „zieloną szkołę”
- Uchwała nr Z21/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie opłacania noty obciążeniowej względem PSOUU w
Rybniku w związku z wykorzystaniem „mediów” na działania w projekcie „Naucz mnie, a zacznę
samodzielnie pracować- aktywizacja zawodowo – społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
- Uchwała nr Z22/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie przyjęcia instrukcji określającej zasady obiegu
dokumentacji finansowej w Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
„Razem”
- Uchwała nr Z23/2010 z dnia 01.03.2010 w sprawie określenia zasad zakupu usług teleinformatycznych do
realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia
- Uchwała nr Z24/2010 z dnia 14.05.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z25/2010 z dnia 14.05.20100 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem
na wsparcie organizacji Dnia Dziecka dla wychowanków SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z26/2010 z dnia 01.06.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
- Uchwała nr Z27/2010 z dnia 01.06.20100 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem
na dożywianie wychowanków SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z28/2010 z dnia 01.06.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie kosztów
refundowanych przez Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” z
siedzibą w Rybniku a Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach
- Uchwała nr Z29/2010 z dnia 01.06.20100 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem
na wsparcie Fundacji im. Ojca Pio z Istebnej
- Uchwała nr Z30/2010 z dnia 01.07.2010 w sprawie organizacji zbiórki publicznej dla synów pani Urszuli
Bubnowskiej
- Uchwała nr Z31/2010 z dnia 01.07.2010 w sprawie współpracy z Gdańską Fundacją Dobroczynności w
związku z organizacją turnusu rehabilitacyjnego w Stawiskach w okresie od 03.07.2010 do 18.07.2010
- Uchwała nr Z32/2010 z dnia 01.07.2010 w sprawie współpracy z Fundacją Ekoterm Silesia z Rybnika przy
organizacji półkolonii letnich w sierpniu 2010
- Uchwała nr Z33/2010 z dnia 01.07.2010 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Do pracy przez
sztukę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach
Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Uchwała nr Z34/2010 z dnia 02.08.2010 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA o zmianę zakresu
pozwolenia dotyczącego zbiórki publicznej wydanej zgodnie z decyzją nr 169/2009 MSWiA z dnia 23
października 2009
- Uchwała nr Z35/2010 z dnia 02.08.2010 w sprawie zagospodarowania wolnych środków finansowych
będących majątkiem stowarzyszenia tymczasowo: nie wykorzystywanych lub nie przeznaczonych na
konkretny cel statutowy
- Uchwała nr Z36/2010 z dnia 27.09.2010 w sprawie zagospodarowania środków finansowych przekazanych
stowarzyszeniu z 1% podatku
- Uchwała nr Z37/2010 z dnia 27.09.2010 w sprawie organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych z
wykorzystaniem elementów metody M. Montessori dla 10 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
uczęszczających do SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z38/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie współorganizacji warsztatów edukacyjnych nt.
tradycyjnych form czerpania papieru dla 120 uczniów SOSW w Rybniku oraz zaproszonych gości
- Uchwała nr Z39/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie współorganizacji IV Konkursu Ekologicznego
Szkolnictwa Specjalnego dla uczniów szkół specjalnych z regionu rybnickiego

- Uchwała nr Z40/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na
rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
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- Uchwała nr Z41/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie zaangażowania finansowych środków własnych z
związku z realizacją projektu: „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować – aktywizacja zawodowospołeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
- Uchwała nr Z42/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie organizacji wycieczki do zabytkowej kopalni rud
srebrnonośnych w Tarnowskich Górach dla 35 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
uczęszczających do SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z43/2010 z dnia 02.11.2010 w sprawie organizacji działań o charakterze arteterpeutycznym dla
nauczycieli i uczniów z SOSW w Rybniku
- Uchwała nr Z44/2010 z dnia 02.11.2010 w sprawie organizacji integracyjnych warsztatów plastycznych w
porozumieniu ze Stowarzyszeniem Optima Fide
- Uchwała nr Z45/2010 z dnia 02.11.2010 w sprawie organizacji działań rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Optima Fide
- Uchwała nr Z46/2010 z dnia 03.12.2010 w sprawie organizacji działań rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych przebywających na stałe na oddziale dla osób przewlekle chorych w Szpitalu
Wojewódzkim nr 3 w Rybniku
- Uchwała nr Z47/2010 z dnia 03.12.2010 w sprawie zorganizowania integracyjnego, świątecznego spotkania
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Rybnika
- Uchwała nr Z48/2010 z dnia 03.12.2010 w sprawie przystąpienia do ogólnopolskiej akcji świątecznej
pomocy „Szlachetna Paczka”
- Uchwała nr Z49/2010 z dnia 03.12.2010 w sprawie organizacji Dnia Świętego Mikołaja dla wychowanków z
niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do SOSW w Rybniku
Uchwała nr Z50/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
Uchwała nr Z51/2010 z dnia 14.12.2010 w sprawie organizacji zimowiska w Białym Dunajcu dla
wychowanków Internatu SOSW w Rybniku
Uchwała nr Z52/2010 z dnia 22.12.2010 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na
dożywianie wychowanków SOSW w Rybniku
Uchwała nr Z53/2010 z dnia 22.12.2010 w sprawie organizacji integracyjnego koncertu noworocznego
Uchwała nr Z54/2010 z dnia 22.12.2010 w sprawie organizacji przedsięwzięcia pod nazwą VI WOJEWÓDZKI
INTEGRACYJNY PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH
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INFORMACJA O WIELKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W 2010 ROKU
Przedsięwzięcie
100% ZABAWY BEZ PROCENTÓW - program promocji
zdrowego stylu życia bez używania alkoholu dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców
MYŚLĘ, TWORZĘ I CZUJĘ, ŻE ŻYJĘ - VI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DLA NAS TAKŻE ŚWIAT KULTURY - integracja osób
niepełnosprawnych przez kulturę
NAUCZ MNIE, A ZACZNĘ SAMODZIELNIE PRACOWAĆ –
AKTYWIZACJA ZAWODOWO – SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków EFS
RAZEM DLA ROZWOJU - aktywizacja społecznozawodowa osób chorych na stwardnienie rozsiane
SZCZĘŚLIWA RODZINA PRZEZ CAŁY ROK
- program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich rodzin
zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym.
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 RP w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych
MYŚLĘ, TWORZĘ I CZUJĘ, ŻE ŻYJĘ - VI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO PRACY PRZEZ SZTUKĘ – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE,
współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków EFS
ZDROWE PLECY MOJEJ MAMY
Składki członkowskie
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od osób prawnych
Przychody z działalności odpłatnej
1% podatku pozyskany ze względu na posiadanie statusu
organizacji pożytku publicznego
Odsetki bankowe (PRZYCHODY FINANSOWE)
Zysk z działalności statutowej z 2009r.
Zbiórki publiczne

RAZEM

Przychód

rodzaj źródła finansowania
Miasto Rybnik. Umowa z
10 000,00 zł Miastem Rybnik nr PS8129/00035/10 z 01.022010
Miasto Rybnik. Umowa z
3 000,00 zł Miastem Rybnik nr PS407/00021/10 z 11.02.2010
Miasto Rybnik. Umowa z
2 000,00 zł Miastem Rybnik nr PS8129/00047/10 z 01.03.2010
Umowa z Samorządem
Województwa Śląskiego nr
133 000,00 zł
UDA-POKL.07.02.01-24395-08 z 17.12.2009
Miasto Rybnik. Umowa z
3 000,00 zł Miastem Rybnik nr PS8129/00053/10 z 31.01.2010
Miasto Rybnik. Umowa z
10 000,00 zł Miastem Rybnik nr PS8829/00047/10 z 01.03.2010

Umowa z Fundacją Fundusz
Współpracy nr
9 797,81 zł
110098/FOP/4/MI/2668 z
01.02.2009
Województwo Śląskie .
Umowa z Województwem
1 500,00 zł
Śląskim nr 1188/EN/2010z
23.04.2010
Umowa partnerska ze
10 183,84 zł Stowarzyszeniem MOST z
Katowic z dnia 14.06.2010
Fundacja PZU. Umowa o
3 864,00 zł dotację z Fundacją PZU nr
40/RA/2009 z 28.10.2009-

3 532,00 zł
6 515,70 zł
6 760,00 zł
0,00 zł
90 829,37 zł
901,24 zł
36 610,71 zł
2 450,00 zł
333 944,67 zł
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INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH W 2010 ROKU
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
3.
4.
5.

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

281 276,41 zł
161 712,31 zł
0,00 zł
0,00 zł
119 564,10 zł
0,00 zł
0,00 zł
4991,83
0,00 zł
308,10 zł
0,00 zł

RAZEM

286 576,34 zł

POZOSTAŁE DANE
a) o liczbie osób zatrudnionych:
w 2010 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało osób
Stowarzyszenie nie zatrudniało osób wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
b) łącznej sumie wypłaconych wynagrodzeń brutto w 2010 r.
119 564,10 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 2010 r.
119 564,10 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 2010 r. niskocenne środki trwałe:
Niskocenne środki trwałe z funduszu bezzwrotnej pomocy w ramach projektu: NAUCZ MNIE, A ZACZNĘ
SAMODZIELNIE PRACOWAĆ – AKTYWIZACJA ZAWODOWO – SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE -współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego:
L.
p.
1 Szafa na dokumenty

Artykuł
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Wartość
zakupu (w zł)
498,00
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2
3
4
5
6
7

Komputer przenośny ACER wraz z oprogramowaniem
Urządzenie wielofunkcyjne HP nr 8500
Aparat fotograficzny CANON 1000D
Tablica multimedialna Clasus
Sztaluga malarska
Foto-rama

2
1
1
1
10
10

5999,96
1000,00
2000,00
6000,00
600,00
399,90

Niskocenne środki trwałe zakupione w związku z realizacją projektu ZDROWE PLECY MOJEJ MAMY
dotowanego przez Fundację PZU:
L.p.
1

Artykuł
Kije do nordic-walkingu – komplet składający się z 10 par kijków i
pokrowca

Ilość
(sztuk)
10

Wartość
zakupu (w zł)
1101,66

Niskocenne środki trwałe zakupione ze zbiórki publicznej zgodnie z decyzją nr 217/2010 MSWiA z dnia 21
września 2010. Cel zbiórki tj.: organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem elementów
metody M. Montessori dla 10 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do SOSW w
Rybniku wraz z zakupem stosownych pomocy dydaktycznych:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Artykuł
Klocki Montessori: Tablica do dodawania
Klocki Montessori: Tablica do odejmowania
Klocki Montessori: Tablica 100 z tafelkami
Klocki Montessori: Podstawa do kolorowych pręcików (do 9)
Klocki Montessori: Podstawa do kolorowych pręcików (do 19)
Klocki Montessori: Wąż do dodawania
Klocki Montessori: Małe numeryczne beleczki
Klocki Montessori: Mini Tablica 100

Ilość
(sztuk)
5
5
1
5
5
2
1
1

Wartość
zakupu(w zł)
468,48
468,48
112,43
398,21
445,06
356,04
173,34
125,93

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ STOWARZYSZENIU PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-8129/00047/10 z 1marca 2010, projekt: DLA NAS TAKŻE ŚWIAT
KULTURY, kwota dotacji: 2000,00 zł
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS- 8129/00035/10 z 1 lutego 2010 r projekt: 100% ZABAWY BEZ
PROCENTÓW, kwota dotacji: 10 000,00 zł
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-9129/00056/10 z 31 marca 2010 projekt: SZCZĘŚLIWA RODZINA PRZEZ
CAŁY ROK, kwota dotacji: 10 000,00 zł
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-9129/00047/10 z 31 marca 2010, projekt: Razem dla rozwoju – aktywizacja
społeczno-zawodowa osób chorych na stwardnienie rozsiane, kwota dotacji: 3 000,00 zł
- Umowa z Miastem Rybnik nr PS-407/00021/10 z 11 lutego 2010- projekt VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, kwota dotacji: 3000,00 zł
- Umowa z Województwem Śląskim nr 1188/EN/2010z 23.04.2010 – projekt VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, kwota dotacji: 1500,00 zł
- Umowa z Samorządem Województwa Śląskiego nr UDA-POKL.07.02.01-24-395-08 z 17.12.2009 – projekt:
NAUCZ MNIE, A ZACZNĘ SAMODZIELNIE PRACOWAĆ – AKTYWIZACJA ZAWODOWO – SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE -współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, dotychczasowa kwota dotacji: 133 000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM” za rok 2010
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ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I SKŁADANE DEKLARACJE PODATKOWE
KONTO 223 - 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

RAZEM

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ma
zł, gr
12 196,00 zł
12 196,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

W-n
zł, gr
5 525,52 zł

Ma
zł, gr
5 525,52 zł

ZOBOWIĄZANIA

5 525,52 zł

5 525,52 zł

0,00 zł

KONTO 221 - Rozrachunki z budżetem z tytułu pdof
NALEŻNOŚCI
W-n
zł, gr
12 196,00 zł
RAZEM
12 196,00 zł
KONTO 220- ZUS
NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2010 ROKU
MIESIĄC

ROZCHODY

PRZYCHODY

01/2010

10 548,27 zł

1 652,00 zł

02/2010

6 849,24 zł

48 085,71 zł

03/2010

38 109,07 zł

89 300,00 zł

04/2010

43 687,26 zł

13 400,00 zł

05/2010

21 743,48 zł

15 417,91 zł

06/2010

27 076,77 zł

1 574,70 zł

07/2010

1 364,12 zł

11 584,27 zł

08/2010

5 289,68 zł

90 218,00 zł

09/2010

49 915,80 zł

44 863,98 zł

10/2010

20 880,91 zł

6 864,38 zł

11/2010

13 165,98 zł

583,69 zł

12/2010

47 945,76 zł

10 400,03 zł

286 576,34 zł

333 944,67 zł

RAZEM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „RAZEM” za rok 2010
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