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I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZIE

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Powiat OSTRÓDZKI

Gmina OSTRÓDA Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 19 A Nr lokalu 

Miejscowość OSTRÓDA Kod pocztowy 14-100 Poczta OSTRÓDA Nr telefonu 89-646-49-29

Nr faksu 89-646-49-29 E-mail 
zk.ostroda@psouu.org.pl

Strona www www.ostroda.psouu.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-07-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51040217500000 6. Numer KRS 0000007981
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Mieczysław Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu Koła 
Mariusz Bojarowski – Wiceprzewodniczący Zarządu koła 
Wioletta Zimnicka – Skarbnik Zarządu Koła 
Kamila Dec – Sekretarz Zarządu Koła 
Jadwiga Włodarska – członek Zarządu Koła 
Teresa Bielińska – Członek Zarządu Koła 
Irena Szeluga – Członek Zarządu Koła 
Aneta Bojar – Członek Zarządu
Ewa Bawolska – Cłonek Zarządu Koła

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Małgorzata Sołobodowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Ewa Babska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
Helena Nycz  - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans 
osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków 
przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich 
rodzin.(Art. 4 Statutu)

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

§ 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania 
prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie 
leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, 
pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i 
rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania 
w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia 
socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
 § 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania 
prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i 
opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
 § 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania 
prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym 
umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej 
sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z 
otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz 
przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
 § 4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
 § 5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo 
członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między 
innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną 
a także występowanie w interesie indywidualnych osób z 
upośledzeniem umysłowym.
 § 6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, 
jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, 
korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i 
form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, 
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odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej 
pomocy, doradztwa i asysty.
 § 7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych 
różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w 
zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, 
terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. 
w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz 
będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 
edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności 
rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, 
sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym 
włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; 
organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we 
wszystkich formach.
 § 8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego 
wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa 
chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz 
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia 
chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także 
edukacji ustawicznej.
 § 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy 
rodzinom, a w szczególności:
 grup samopomocowych,
 grup wsparcia,
 usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków 
wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w 
sytuacjach kryzysowych,
 placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
 informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, 

pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) 
itp.
§ 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów 
rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form 
nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów 
Stowarzyszenia.
§ 11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami 
upośledzonymi umysłowo.
 
§ 12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w 
charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich 
działalności.
 
§ 13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi 
związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi 
dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.
 
§ 14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w 
dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich 
prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników 
badań w praktyce.
 
§ 15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których 
wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i 
pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, 
prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
 
§ 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 
§ 17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i 
innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
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§ 18. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i 
zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi 
oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza 
europejskich.
 
§ 19. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 
§ 20. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I. Realizacja zadań przyjętych w Programie Działań Koła  na 2011 rok. (Uchwała 
Walnego Zebrania Członków Nr 10/11 z 29. 03. 2011 r.)

1.  Diagnoza potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie 
   Planując utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy pod 
koniec roku 2010 dokonano diagnozy potrzeb środowiska dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie na terenie działania Koła PSOUU w Ostródzie. 
W 2011 r., w obliczu realnej już możliwości utworzenia PŚDS dokonano 
pogłębienia tej diagnozy i wytypowania konkretnych osób do udzielenia wsparcia 
środowiskowego. W wyniku tej diagnozy zebrano deklaracje  osób głęboko i 
znacznie niepełnosprawnych ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, 
oczekujących na przyjęcie do ŚDS lub WTZ  i w związku z tym zweryfikowano 
liczbę planowanych beneficjentów ostatecznych Domu ustalając ją na 25 osób. 
W procesie typowania osób do uczestnictwa    w zajęciach PŚDS dokonano 
wymiany uczestników między WTZ i PŚDS: 5 osobom głębiej niepełnosprawnym 
zaproponowano przejście  z WTZ do PŚDS a w to miejsce przyjęto nowych 
uczestników o wyższym poziomem funkcjonowania. 
Ponadto prowadzono diagnozę prognostyczną w celu planowania w czasie 
tworzenia nowych form wsparcia takich jak ZAZ, spółdzielnia socjalna, 
mieszkalnictwo wspomagane lub grupowe itp. 

2. W zakresie działań związanych z kontynuacją i podejmowaniem nowych 
wyzwań w celu zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych podejmowano 
następujące inicjatywy:
Współpraca z samorządami lokalnymi dotyczyła przede wszystkim 
dofinansowania transportu wychowanków do OREW oraz monitorowanie, w 
ramach konsultacji programów współpracy z ngo,  konieczności jej rozszerzenia 
o inne obszary. W celu podniesienia jakości współpracy Koło zorganizowało w 
maju 2011 konferencję p.n. „O lepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną” , na którą zaproszono przedstawicieli szkół podstawowych, 
gimnazjów i pdp Współpracę ze Starostwem Powiatowym można określić jako 
wzorcową  i dotyczyła takich obszarów jak aktywizacja zawodowa , wsparcie 
środowiskowe, mieszkalnictwo wspomagane, twórczość artystyczna,  edukacja 
specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju. Bardzo istotnym elementem jest tej 
współpracy jest rzeczywiste uwzględnianie w „Powiatowym  programie działań  
na rzecz osób niepełnosprawnych” sugestii i propozycji zadań zgłaszanych przez 
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w tym 
przez PSOUU Koło w Ostródzie. 
Podobnie przebiegała współpraca z Samorządem Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

ochrona i promocja zdrowia
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Powyższe działania służyły kontynuacji oraz  poszerzania  zakresu  usług na 
rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie m.in.: 
• pozyskiwanie środków na realizację zadań  w zakresie treningów umiejętności 
społecznych, (mieszkaniowych), działalności artystycznej (teatralnej), 
• kontynuowano współpracę z Powiatowym Centrum Wolontariatu, czego 
wynikiem jest przeszkolenie 15 wolontariuszy, w tym  pozyskano do stałej 
współpracy 6 osób,  
• podejmowanie problematyki budowania systemu wsparcia osób 
niepełnosprawnych, intelektualnie podczas konferencji (Ostróda), i spotkań z 
przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, 
samorządu powiatowego i samorządów lokalnych występując m.in. o wsparcie 
poszerzenie programu działań, których realizacja przyczyni się do zaspokajania 
potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie  i poprawę jakości ich 
życia.
• kontynuacja programu aktywizacji zawodowej i obywatelskiej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie ze wszystkich placówek poprzez partnerstwo z 
ZG PSOUU w realizacji projektów: „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym  z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego II”  oraz „Chcemy – możemy! – promowanie aktywności społeczno 
– obywatelskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
• kontynuacja działalności szkoleniowej i informacyjnej (Punkt Konsultacyjny), 
dla rodziców i podopiecznych.
W 2011 prowadzono rozmowy ze Starostą Ostródzkim w sprawie możliwości 
bezprzetargowego zakupu z wysoką bonifikatą obiektu Urzędu Powiatowego po 
jego przeniesieniu do nowej siedziby. W wyniku wielokrotnych rozmów i 
negocjacji  uzyskano 40 % bonifikatę przy zakupie i rozłożenie reszty należności 
na 4 roczne raty.  29 grudnia 2011 r. podpisano protokół uzgodnień a 30 grudnia 
2011 r. akt notarialny. 
Obiekt Starostwa  o powierzchni 1047 m2 położony w fizycznej styczności z 
Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym (pierwotne 
przeznaczenie - hotel robotniczy stanowił całość) przy ul Grunwaldzkiej 19 A. 
Jego zakup przyczyni się do poprawy standardów Ośrodka, gdzie zostanie 
rozbudowana i wzbogacona część rehabilitacyjna tj. pomieszczenia do 
prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, gabinety specjalistów oraz kilka sal 
terapeutycznych. Dzięki zakupowi tego obiektu powstanie ponadto Ośrodek 
Wczesnej Interwencji, Zakład Aktywności Zawodowej,  grupowe mieszkalnictwo 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz powstanie możliwość 
rozszerzenia działalności PŚDS.
W realizacji zadań w w/w obszarze kontynuowano współprace z innymi 
organizacjami i instytucjami takimi jak:
• Koła terenowe PSOUU z Nidzicy, Ostródy, Olsztyna, Dobrego Miasta, 
Biskupca,
• Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi niepełnosprawnych „Alfa” w 
Ostródzie,
• TPD Zarząd rejonowy w Morągu,
• PCK Zarząd Rejonowy w Ostródzie,
• Szkołami podstawowymi i gimnazjami oraz PDP w Miłakowie, z których 
uczniowie niepełnosprawni realizują w OREW obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki, 
• Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie,
• Centrum Kultury w Ostródzie, 
• Biblioteka Publiczną w Ostródzie,
• Przedszkolami,
• Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu działania Koła,
• PCPR,
W 2011 roku realizowano przedsięwzięcia, które miały na celu rozwijanie w 
praktycznym działaniu  ideę integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie z 
otwartym środowiskiem oraz szeroko pojętej rehabilitacji społecznej. Miały one 
również wpływać na zmiany postaw społeczności lokalnej wobec osób 
upośledzonych, osłabiać stereotypowe postrzeganie tych osób i ich rodzin. 
Wydarzeniom tym towarzyszyły lokalne media popularyzując osiągnięcia i 
możliwości osób niepełnosprawnych.

3. Organizacja nowej placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
działania aktywizująco – integracyjne.
W roku sprawozdawczym kontynuowano działania w celu utworzenia 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W tym celu 
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przewodniczący odbył kilka spotkań ze Starostą Ostródzkim oraz Panią Dyrektor 
wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie. Ponadto przygotowano merytorycznie przyszłą kadrę ŚDS 
organizując szkolenie z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznej 
oraz dofinansowano studia podyplomowe dla kandydata na kierownika przyszłej 
placówki. Przystąpiono do konkursu ogłoszonego przez Starostę Ostródzkiego  
na utworzenie i prowadzenie PŚDS. W listopadzie 2011 r. , po rozstrzygnięciu 
konkursu podpisano umowę, 01 grudnia 2011 r. PŚDS  rozpoczął działalność.

4. Promocja Koła PSOUU w Ostródzie oraz wizerunku osób niepełnosprawnych.
Podstawową formą promocji Koła jest 
Działania w tym zakresie prowadzono poprzez:
• stronę internetową, która pod koniec roku została przebudowana i otrzymała 
nowy , zintegrowany w PSOUU adres : www.ostrod.psouu.org.pl 
• wywiady w lokalnej telewizji i informacje prasowe,
• prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych szczególnie Grupy Teatralnej 
„Przebudzeni”, która podobnie jak w roku ubiegłym odniosła wiele sukcesów w 
80 % w konfrontacji z zespołami środowisk osób  sprawnych oraz zespół 
instrumentalny „Da Capo al Fine” . 
• rozpoczęto przygotowania do redagowania i wydawania kwartalnika 
dotyczącego problematyki środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

5. Pozyskiwanie funduszy

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 
r. Zarząd Koła złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o 
dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w 2011 r..  
Ponadto podpisano aneks z NFZ na rok 2011 na kontynuację  realizacji 
świadczeń zdrowotnych w zakresie  rehabilitacja lecznicza w latach 2010 – 2013
 ., w rodzaju  rehabilitacja dzieci  z zaburzeniami wieku rozwojowego. 
 Zarząd Koła złożył w roku sprawozdawczym 15 wniosków na dofinansowanie 
statutowych przedsięwzięć do różnych źródeł finansowych w ramach konkursów 
na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 488 421,07  z czego przyznano 
Kołu do realizacji kwotę łączną  405 793,44 zł.
W ramach kampanii 1% podatku podjęto następujące działania:
• kolportaż  ulotek w US, w Biurach Rachunkowych i dużych firmach,
• zobowiązano członków i ich rodziny oraz pracowników Stowarzyszenia do 
wpłacania 1% podatku,
• poprzez kanały indywidualne (rodzinne) członków stowarzyszenia w docieraniu 
do potencjalnych podatników.
W wyniku tych działań zebrano w roku 2011 kwotę  35 423,11 zł. Środki te w 
całości zostały wykorzystane jako wkład własny w realizacji projektu 
„Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji  dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Zespół Rehabilitacyjno – 
Terapeutyczny” 

6.  Działania pro jakościowe.

Do działań pro jakościowych zaliczyć należy podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji przez pracowników zatrudnionych w strukturach organizacyjnych 
Koła. 
W ramach tego zadania w systemie wewnętrznym i zewnętrznym:
a) zrealizowano na zasadzie samokształcenia plany  szkoleń wewnętrznych w 
placówkach, którymi objęto wszystkich pracowników merytorycznych,
b)umożliwiono  pracownikom wzięcie  udziału  w szkoleniach organizowanych 
przez Koło - 
prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów oraz w ramach oddelegowania 
na szkolenia 
zewnętrzne o tematyce specjalistycznej (29 szkoleń dla grup pracowników),
c) wspierano pracowników podnoszących kwalifikacje na studiach 
podyplomowych i kursach (26 osób).

7. Poprawa warunków materialnych realizacji celów statutowych.
Dokonano bieżącego doposażenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczego                   w sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz 
pomoce edukacyjno – terapeutyczne.
Wykonano naprawę (remont) części dachu Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno Wychowawczego oraz wykonano izolacje fundamentów w filii 
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OREW w Kajkowie w celu zapobieżenia przecieków wody do sali rehabilitacyjnej 
i holu. Ze względu na brak funduszy nie wykonano modernizacji łazienki w 
mieszkaniu treningowym.

8. Wspieranie innych podmiotów, dzielenie się wiedzą, przekazywanie idei 
PSOUU.
Stowarzyszenie wychodziło również naprzeciw potrzebom innych i podejmowało 
inicjatywy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi podmiotami 
pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie utwierdzając w ten 
sposób wysoki poziom profesjonalizmu. Były to następujące inicjatywy:
• aktywne uczestnictwo przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ZK PSOUU 
w pracach  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych,
• organizacja Konferencji „O lepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną” adresowana do przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, z 
których uczniowie uczęszczają do OREW oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.
• przeprowadzenie przez przewodniczącego cyklu szkoleń teoretycznych  w 
ramach projektu systemowego realizowanego przez PCPR n.t. „Asystent 
osobisty osób niepełnosprawnych” oraz zorganizowanie szkolenia praktycznego 
dla 25 kandydatów na asystenta Osoby niepełnosprawnej.
• pomoc Kołu PSOUU w Suwałkach  w organizacji Konferencji „Godność w 
dorosłym życiu osób niepełnosprawnych”.

II. Realizacja projektów wieloletnich:
1. „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji  dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Zespół Rehabilitacyjno – 
Terapeutyczny” 
Z oferty tej do 30 listopada  roku 2011 korzystało 70 osób, natomiast po 
utworzeniu  od 01 grudnia 2011 r, Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy, liczba ta zmniejszyła się do 30 osób,  ponieważ 20 osób z 
głęboką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną znalazło miejsce w 
nowej placówce. W tamach projektu realizowano trzy zadania;
1. Kompleksową rehabilitację obejmującą: 
• rehabilitację ruchową 
• terapię logopedyczną
• grupową terapię zajęciową 
• terapię psychologiczną 
2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców, kadry i wolontariuszy,
3. Prowadzenie wielospecjalistycznego punktu konsultacyjnego.
Zajęcia Zespołu odbywały się codziennie  w godzinach od 8.00. do 18.00. 
Zajęcia były prowadzone w systemie indywidualnym i grupowym oraz z udziałem 
rodziców. Usługi rehabilitacyjne  w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym 
miały charakter zindywidualizowany i kompleksowy, w zależności od potrzeb i 
rodzaju dysfunkcji. Zespół pracowników opracowywał indywidualne programy na 
podstawie diagnozy funkcjonalnej. Ponadto w ramach tego programu 
realizowano warsztaty i szkolenia dla rodziców, pracowników i wolontariuszy.  
Łącznie zrealizowano  15  szkoleń i warsztatów. Również jeden raz w miesiącu  
funkcjonował Punkt Konsultacyjny. 
W związku z przejściem do PŚDS 20 beneficjentów od 01. 12. 2011 
zmniejszono zakres rzeczowy zadania nr 1 o dwie grupy terapeutyczne. 
Pozostałe zadania realizowane są nadal. 
W programie zatrudnieni byli:
2 terapeutów,1 pedagog, 1 psycholog, 2 asystentów osób niepełnosprawnych, 1 
fizjoterapeuta, 1 prawnik,
1 pracownik socjalny.
ZR – T finansowany był ze środków PFRON pozyskanych w ramach IV konkursu 
na zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej                                                  i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

2. Mieszkanie treningowe (MT)
Program treningu umiejętności mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie realizowany jest od 2002 roku w mieszkaniu o powierzchni 60 m2 
przy ulicy Nadrzecznej 9/1.
Celem treningu umiejętności mieszkaniowych jest rozwijanie  kompetencji 
osobistych                                             i społecznych dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie przydatnych w samodzielnym, niezależnym 
życiu.
Zadaniem treningu mieszkaniowego jest przygotowanie  dorosłych osób z 
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niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego, bądź z adekwatnym do  
potrzeb wparciem, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wszelkich 
aktywności w zakresie:
- funkcjonowania w sąsiedzkim i dalszym otoczeniu,
- umiejętności korzystania z infrastruktury społecznej i kulturalnej,
- planowania i organizowania czasu wolnego,
- treningu ekonomicznego.
W 2011 roku programem objętych było 17 osób niepełnosprawnych w stopniu 
umiarkowanym,               znacznym i głębokim,  które w sposób rotacyjny po 2 – 
3 osoby zamieszkiwały przez okresy od 14 dni do 1 miesiąca w roku w w/w 
mieszkaniu i przy wsparciu instruktorów uczestniczyli w procesie  
usamodzielniania. Uczestnikami treningu umiejętności mieszkaniowych są 
uczestnicy WTZ oraz młodzież z OREW oraz z ZRT.
Program finansowany jest ze środków  PFRON będących w gestii Starostwa 
Powiatowego                                   w Ostródzie w ramach konkursu na zlecenie 
realizacji zadań publicznych w na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych.

3. Grupa teatralna „Przebudzeni”
Mijający rok działalności ostródzkiej Grupy Teatralnej „Przebudzeni” okazało się 
bardzo twórczym oraz obfitym w nowe doświadczenia okresem. Zespół 
uczestniczył w wielu przeglądach, festiwalach i spotkaniach integracyjnych w 
całej Polsce, z których niejednokrotnie powracał z nagrodami.
Przypomnijmy, że Grupa teatralna „Przebudzeni” założona została w roku 2003 
liczy 25 aktorów. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualna, którzy w tej 
formie wypełniają swój czas wolny po zajęciach w placówkach PSOUU i po 
pracy.
 Główną metodą pracy jest drama, lecz Zespół zajmuje się także pantomimą, 
terapią poprzez muzykę oraz teatrem ruchu. Grupa ma za sobą 7 premier 
autorskich spektakli, a także kilka okazjonalnych instalacji dramowych i akcji 
ulicznych.
„Przebudzeni” w minionym sezonie teatralnym odwiedzili m.in. Andrychów, 
Suwałki, Gdańsk, Rypin, Szczecin i Płośnicę. Były to wyjazdy, dzięki którym 
mogli oni wymienić się teatralnymi doświadczeniami, obejrzeć bardzo dobre 
spektakle młodzieżowych grup teatralnych, uczestniczyć w warsztatach 
teatralnych czy poznać nowych, ciekawych ludzi. Każdy taki wyjazd to przede 
wszystkim zaprezentowanie swojej twórczości przed publicznością. W głównej 
mierze Zespół ogrywał swój najnowszy spektakl – „Odlot” w reżyserii Dariusza 
Wychudzkiego i Moniki Kazimierczyk. Zdarzały się występy udane i te mniej 
udane, jednak każde obcowanie ze sceną uczy czegoś nowego, a Grupa z 
każdej prezentacji swojego spektaklu wyciąga rozsądne wnioski.
Sukcesem Grupy Teatralnej „Przebudzeni” w ostatnich miesiącach jest zdobycie 
2 nagrody oraz Nagrody Forum Młodych podczas XVIII Ogólnopolskiego 
Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich „ODEON 2011” w Andrychowie, 1 
nagrody oraz nagrody aktorskiej dla Andrzeja Markiewicza podczas 38. 
Rypińskiej Wiosny Teatralnej, a także 1 nagrody podczas XXIV Ogólnopolskiego 
Przeglądu Teatrów Amatorskich „Płośnickie Lato Teatralne”. W ostatnich dniach 
zespół gościł w Sopocie na festiwalu MASSKA (załączam relację) oraz na 
Przeglądzie Teatralnym im. Kasi Kowal w Mrągowie gdzie zdobył II miejsce. 
Przed nami wyjazd na „Teatrowisko” organizowane przez Towarzystwo Kultury 
Teatralnej 
w Olsztynie, gdzie zaplanowane są występy laureatów z naszego województwa.
Głównym zamierzeniem instruktorów prowadzących „Przebudzonych”, jak i 
samych aktorów, jest teatroterapia, cykliczne warsztaty sceniczne a co za tym 
idzie prezentacja spektakli na przeglądach dla osób pełnosprawnych. W ten 
sposób łamane są wszelkie stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. 
Rywalizacja na scenie Grupy Teatralnej „Przebudzeni” z osobami 
pełnosprawnymi udowadnia, iż osoby niepełnosprawne umysłowo można i 
należy traktować na równi z innymi.
W projekcie zatrudnionych było 2 instruktorów z zakresu dramy i arteterapii.
Program finansowany jest ze środków  PFRON będących w gestii Starostwa 
Powiatowego                                   w Ostródzie w ramach konkursu na zlecenie 
realizacji zadań publicznych w na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych

4.  Realizacja programu jako partner z Zarządem Głównym p.n. „Wsparcie osób 
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z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z 
zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim 
stopniem upośledzenia umysłowego II”. 
Celem projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym w/w 
osób oraz poprawa ich życia. Projekt realizowany jest w dwóch modułach: dla 
osób z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi 
niepełnosprawościami oraz dla osób upośledzeniem w stopniu głębokim. 
Łącznie w programie wzięło udział 42 osoby niepełnosprawne oraz 35 rodziców. 
Projekt jest realizowany również w roku 2012. 

III. Inne działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich rodziny
A. Od października 2011 rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia. Spotkania 
odbywają się 1 raz                   w miesiącu i trwają 3 godziny. W pierwszej części 
(1,5 godz.) odbywają się spotkania                               z psychologiem w formie 
warsztatowej lub szkoleniowej, w drugiej części (1,5 godz.) prowadzone są 
spotkania klubowe – integrujące rodziców  z zakresu aerobicu i zająć 
plastycznych. W grupie uczestniczy na stałe 22 osoby, przy czym na 
poszczególnych spotkaniach pojawiają się nowe osoby. 
B. Współpraca z Powiatowym Centrum Wolontariatu  przy Zespole Szkół 
Zawodowych im. S. Petöfii, która dotyczyła wspieranie osób niepełnosprawnych 
podczas imprez, uroczystości, zajęć oraz świadczenie indywidualnej opieki nad 
głębiej niepełnosprawnymi.
C. kontynuacja opieki czasowej i interwencyjnej w warunkach Ośrodka  i 
mieszkania treningowego w ramach programu dofinansowanego przez Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
D. organizacja   pomocy  osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (szczególnie 
niewydolnym wychowawczo i niezaradnym) w załatwianiu spraw w instytucjach i 
urzędach, interweniował w sytuacjach kryzysowych, organizował zastępstwo w 
opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

VI. Działania rozwojowe i inwestycyjne

W ramach tego zadania zrealizowano:
• wykonano 2 ścianki działowe w OREW i ściany mobilne w PŚDS,
• dokonano remontu części dachu na budynku OREW,
• wykonano izolację fundamentu w fili OREW w Kajkowie, 
• doposażono OREW w brakujący sprzęt,
• przeprowadzono remont generalny mini autobusu Renault Master, 
• utworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Ośrodek Rehabilitacyjno – Eduk Ostróda 234

2 Warsztat Terapii Zajęciowej Ostróda 55

3 Powiatowy Środowiskowy Dom Sam Ostróda 25
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

344

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowany,
2. Opieka dzienna nad dzieckiem ,
3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94 99 Z

88 91 Z

88 10 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 4,866,092.85 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,716,581.65 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 13,823.35 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35,423.11 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,585,195.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,635,096.70 zł

950,098.84 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 62,469.67 zł

53,668.75 zł

5,204.02 zł

3,596.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 37,795.07 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 35,423.11 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,933,068.94 zł 35,423.11 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

4,933,068.94 zł 35,423.11 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

720,969.46 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

30,401.54 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji  dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Zespół Rehabilitacyjno – 
Terapeutyczny”

35,423.11 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

98.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

83.8 etatów
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15.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

124.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 11 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 15 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

6.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 6.00 osób

13.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

12.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,804,497.14 zł

a) z tytułu umów o pracę 2,631,939.69 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 2,506,939.69 zł

nagrody

premie

24,000.00 zł

101,454.40 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 172,557.45 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

172,557.45 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 172,557.45 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,660.31 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11,555.50 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

W m-cu listopadzie 2012 r.  wypłacono pracownikowi 
wyrównanie zaległego wynagrodzenia wynikającego z 
podwyżki płac z 11 m - cy oraz przyznano premię 
uznaniową w wysokości 40 %.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy  - zadania edukacyjne w 
tym wczesne wspomaganie rozwoju,

2,902,420.00 zł

2 Warsztat Terapii Zajęciowej 828,850.00 zł

3 Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 95,963.00 zł

4 Grupa Teatralna „Przebudzeni” 14,200.00 zł

5 Mieszkanie treningowe – Program umiejętności mieszkaniowych                                 
 i społecznych

65,800.00 zł

6 Organizacja przewozu z domu do placówki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 
celu realizacji obowiązku szkolnego.

133,620.00 zł

7 Organizacja przedsięwzięć służących rehabilitacji społecznej - impreza turystyczno – 
rekreacyjna  „Szlakiem pierwszych Piastów”

3,500.00 zł

8 Żywienie uczniów w OREW na podstawie decyzji OPS - ów 28,541.00 zł

9 Organizacja przedsięwzięć służących rehabilitacji społecznej - impreza turystyczno – 
rekreacyjna  „Szlakiem pierwszych Piastów”

3,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja medyczna w tym wczesna interwencja - realizacja kontraktu z NFZ w  
Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym

484,630.00 zł

2 Zespół Rehabilitacyjno - Terapeutyczny - umowa z PFRON w ramach IV konkursu 
na zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

72,732.60 zł

3 Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - umowa z PFRON 19,974.24 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych 82,532.56 zł

2 Przetarg nieograniczony na wykonywanie napraw oraz przeglądów samochodów 
użytkowanych przez stowarzyszenie

60,173.51 zł

3 Przetarg nieograniczony na codzienny dowóz wychowanków do Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w celu realizacji obowiązku 
szkolnego.

126,400.00 zł
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Mieczysław Kowalczyk - Przewodniczący Zarządu Koła

Ostróda, 12 czerwca  2012 r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola gabinetu lekarskiego  OREW pod 
względem epidemiologicznym

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna

2011-05-24

2 Kontrola pomieszczeń edukacyjnych w OREW 
pod względem epidemiologicznym

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna

2011-05-25

3 Ocena stanu sanitarnego bloku żywieniowego w 
OREW

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna

2011-11-23

4 Kontrola prawidłowosciobliczania składek, 
ustalania uprawnień do świadczeń oraz 
terminowość opracowywania wniosków i 
prawidłowość zaświadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
Ostródzie

2011-12-12

5 Realizacja projektu zadania pn.Mieszkanie 
treningowe – Program umiejętności 
mieszkaniowych   i społecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie

2011-02-28

6 Realizacja programu pn.Grupa Teatralna 
„Przebudzeni”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie

2012-02-28
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