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(wypełnia MPiPS)

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 
Kamila Włodarska – sekretarz zarządu Koła 
Wioletta Zimnicka – skarbnik Zarządu Koła 

Teresa bielińska – członek zarządu Koła 
Ewa Bawolska – członek Zarządu Koła 
Jadwiga Włodarska – członek Zarządu Koła
Aneta Bojar – członek Zarządu Koła 
Irena Szeluga – członek 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 
Koła 
Ewa Babska – sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła 
Helena Nycz – członek Komisji Rewizyjnej Koła

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 
DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ICH ZDROWIA ORAZ 
WSPIERANIE ICH RODZIN.(ART. 4 STATUTU)

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele określone wyżej  Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym 
realizowało przez:
1. tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają, 
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. Wyrazem tego jest popularyzacja i rozwijanie w 
praktyce ruchu Self Adwokatów w ramach Regionalnej Platformy 
Self Adwokatów.
2. 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, 
odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej 
pomocy, doradztwa i asysty. Wyrazem tego jest realizacja szeroko 
pojętej rehabilitacji społecznej w ramach wszystkich form 
działalności, prowadzenie grup aktywności artystycznej (Grupa 
Teatralna „Przebudzeni” i oraz zespół instrumentalno – wokalny „Da 
Capo Al. Fine”), realizacja programu aktywizacji zawodowej, w tym 
szkolenia, doradztwa i asysty,  zapewnienie czasowej opieki 
całodobowej, 
3. 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. 
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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. Wyrazem tego jest prowadzenie:
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego,
4. 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. Wyrazem tego jest prowadzenie:
- Mieszkania Treningowego,
- realizacja projektów i programów aktywizacji zawodowej w 
placówkach oraz szkolenia,
5. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, 
a w szczególności:
- grupy wsparcia dla rodziców ,
- interwencje w sytuacjach kryzysowych,
- zapewnienie  czasowego całodobowego pobytu,
 - informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, 
pomocy ofiarom przemocy,
6. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami 
upośledzonymi umysłowo poprzez pracę formacyjna i szkolenia,
7.  Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w 
charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich 
działalności – szkolenia wolontariuszy,
 8. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim a także 
placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych, 
m.in. poprzez uczestnictwo w takich gremiach jak Powiatowa 
Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych, Ostródzka Rada 
Organizacji Pozarządowych, Rada Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Ostródzkiego, Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych,
9. 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.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej – wydawanie gazetek w 
placówkach oraz kalendarzy,
11.Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i 
innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną poprzez audycje TV Olsztyn i 
Mazury oraz  Radio Mazury i Olsztyn, artykuły w Gazecie 
Olsztyńskiej, Ostródzkiej i Naszym Głosie,
12. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia poprzez 
prowadzenie kampanii pozyskiwania 1 % podatku, zbieranie 
składek członkowskich, pisanie wniosków i aplikacji o środki do 
różnych potencjalnych źródeł finansowania.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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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)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działalność organów statutowych Koła Polskiego stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie (Walne Zebranie Członków, 
Zarząd Koła, Prezydium Zarządu).
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła 
Zgodnie z art. 29 § 1 ust.6 Statutu w 2011 r.   12 kwietnia 2012 r. odbyło się   
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSOUU w Ostródzie zwołane 
na mocy uchwały nr 3/2012 r. z dnia 09. 03. 2013 r.  Podczas zebrania 
przedstawiono sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej oraz 
Komisji Rewizyjnej, przyjęto główne kierunki działań Koła na nową kadencję oraz 
roczny program działań.  
Zarząd Koła i Prezydium Zarząd
 Zarząd Koła podejmował działania zmierzające do realizacji przyjętego podczas 
Walnego Zebrania programu działania nakierowanego na rozwój brakujących 
elementów środowiskowego oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz kierowanie bieżącą  pracą Koła. Stąd podejmowane uchwały i 
decyzje dotyczyły podnoszenia jakości pracy poszczególnych placówek, 
gospodarki finansowej, realizacji zadań wzbogacających ofertę Stowarzyszenia 
adresowaną do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz sprawne zarządzanie. 
W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Koła i trzy 
protokołowane spotkania Prezydium Zarządu. Podjęto 37 uchwał. 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba członków wynosiła 132 osoby (kobiet – 106, 
mężczyzn – 26) z tego: 114 to rodzice i rodzeństwo, 12 osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną,      6 – profesjonaliści.
Realizacja zadań przyjętych w Programie Działań Koła  na 2012 rok. (Uchwała 
Walnego Zebrania Członków Nr 5/12 z 12. 04. 2012 r.) obejmowała:

1. Bieżąca  diagnoza potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością  
intelektualną oraz monitoring ich sytuacji socjalnej. 
Planując powiększenie  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
dokonano pogłębionej diagnozy potrzeb środowiska dorosłych osób z 
niepełnosprawnością  intelektualną na terenie działania Koła PSOUU w 
Ostródzie. W wyniku tej diagnozy określono potrzeby w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej absolwentów szkół specjalnych , w tym OREW oraz w 
zakresie wsparcia środowiskowego. Dokonano kwalifikacji  uczestników do  WTZ 
i PŚDS kierując głębiej niepełnosprawne osoby do PŚDS a osoby o wyższym 
poziomie funkcjonowania skierowano do WTZ. Ponadto prowadzono diagnozę 
prognostyczną w celu planowania w czasie tworzenia nowych form wsparcia 
takich jak ZAZ, spółdzielnia socjalna, mieszkalnictwo wspomagane lub grupowe 
itp.
W ramach pracy socjalnej realizowanej w okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono
 104 konsultacje. Były one udzielone  zarówno w formie stacjonarnej w 
pomieszczeniach OREW, WTZ, PŚDS jak też w miejscach zamieszkania osób i 
rodzin. Konsultacje w terenie dotyczyły przede wszystkim spraw opiekuńczo 
wychowawczych dzieci, młodzieży   i dorosłych.  
Podejmowano również interwencje w liczbie 58 w tym 5 kryzysowe. Najczęściej 
podejmowane interwencje kryzysowe zmierzały do powstrzymania przemocy 
wobec członków rodziny, zabezpieczenia życia i zdrowia niepełnosprawnych 
dzieci, pozostających bez właściwej opieki dorosłych. Interweniowano również w 
przypadkach osób z niepełnosprawnością  zaniedbywanych przez rodziny.
Ponadto przedstawiciel Koła PSOUU brał udział w zespole koordynującym 
realizację programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Ostródzkiego na 
lata 2012/2015.
Ponadto brał udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego dotyczącego 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

ochrona i promocja zdrowia
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Działania projakościowe.
Do działań projakościowych zaliczyć należy podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji przez pracowników zatrudnionych w strukturach organizacyjnych 
Koła. W ramach tego zadania w systemie wewnętrznym i zewnętrznym:
1) zrealizowano na zasadzie samokształcenia plany  szkoleń wewnętrznych w 
placówkach, którymi objęto wszystkich pracowników merytorycznych,
2) umożliwiono  pracownikom wzięcie  udziału  w szkoleniach organizowanych 
przez Koło - prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów oraz w ramach 
oddelegowania na szkolenia zewnętrzne o tematyce specjalistycznej,
3) wspierano pracowników podnoszących kwalifikacje na studiach 
podyplomowych i kursach

3. Wspieranie innych podmiotów, dzielenie się wiedzą, popularyzacja  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:
 Były to następujące inicjatywy:
• aktywne uczestnictwo  wiceprzewodniczącego ZK PSOUU w pracach  
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (przewodniczenie 
Radzie),
• aktywne uczestnictwo  przewodniczącego ZK PSOUU jako sekretarz w 
pracach  Ostródzkiej Rady Organizacji Pozarządowych,
• przystąpienie Koła PSOUU do Warmińsko – Mazurskiego  Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych,
• organizacja Konferencji „Niezależność osób z niepełnosprawnością 
intelektualną – mity czy rzeczywistość” adresowana do przedstawicieli 
samorządów, dyrektorów szkół, z których uczniowie uczęszczają do OREW,  
Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników i rodziców oraz samych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną,
• organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu „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” ,
• wystąpienie przewodniczącego podczas konferencji „Horyzonty pedagogiczne”, 
Ostróda 23-24 maja 2012, organizowanej przez UWM w Olsztynie,
• aktywne uczestnictwo psychologów z OREW w Ogólnopolskiej Konferencji pt.  
„Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi”    
organizowanej przez Kieleckie Koło PSOUU w dniach 28-29.09.2012 r. 
• organizację po raz trzeci Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w 
ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy - 10.03.2012 r. Czterech 
logopedów      
 (przeprowadziło bezpłatne diagnozy logopedyczne i udzieliło konsultacji 46 
osobom,
• organizację i monitorowanie prawidłowego przebiegu praktyk studenckich w 
OREW,
•  łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną podczas prowadzenia ćwiczeń ze 
studentami z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
4. W zakresie poprawa warunków materialnych realizacji celów statutowych:
• dokonano bieżącego doposażenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczego  w sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz pomoce 
edukacyjno – terapeutyczne,
• wykonano bieżące malowania części pomieszczeń OREW i  WTZ,
• w ramach bieżących napraw dokonano wymiany niektórych okien oraz 
zainstalowano zawory termoregulacyjne na grzejnikach w części zachodniej  
OREW,
• wykonano wymiany rynien deszczowych przy dachu WTZ w  Kajkowie,
• zmodernizowano łazienkę w mieszkaniu treningowym,
• sfinalizowano zakup od Urzędu Miasta z 90% bonifikatą nieruchomości 
częściowo zabudowanej garażami i parkingiem przylegającej do wejścia OREW.

5. W zakresie działań związanych z kontynuacją i podejmowaniem nowych 
wyzwań w celu zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych podejmowano 
następujące inicjatywy:
• współpraca z samorządami lokalnymi i powiatowym dotyczyła przede 
wszystkim monitorowanie i  konsultacji programów współpracy ze 
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stowarzyszenie uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.  
• pozyskiwanie środków na realizację zadań  w zakresie treningów umiejętności 
społecznych, (mieszkaniowych), działalności artystycznej (teatralnej), 
• kontynuowano współpracę z Powiatowym Centrum Wolontariatu, czego 
wynikiem jest przeszkolenie 13 wolontariuszy, w tym  pozyskano do stałej 
współpracy 13 osób,
• podejmowanie problematyki budowania systemu wsparcia osób 
niepełnosprawnych, intelektualnie podczas konferencji (Ostróda) i spotkań z 
przedstawicielami, 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”,
• promowanie aktywności społeczno – obywatelskiej osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w ramach Regionalnej organizacji Self 
Adwokatów,
• kontynuacja działalności szkoleniowej i informacyjnej dla rodziców i 
podopiecznych.
W realizacji zadań statutowych kontynuowano współpracę z innymi 
organizacjami i instytucjami odpowiednich branż.

6. Promocja Koła PSOUU w Ostródzie oraz wizerunku osób niepełnosprawnych.
Podstawową formą promocji Koła w 2012 r. odbywała się poprzez:
• stronę internetową: 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 
konfrontacji z zespołami środowisk osób  sprawnych oraz zespół instrumentalny 
„Da Capo al Fine” . 
• reportaż pt. „Ich drugi dom”, prezentujący działania placówek Stowarzyszenia 
Koła     w Ostródzie, wyemitowany 9 grudnia 2012 r. o godz. 18.30 w głównym 
wydaniu Informacji w programie TVP Olsztyn,
• bieżące informacje w TV Mazury i Radio „Mazury”,
• w celu podsumowania wieloletniej  współpracy z samorządami wszystkich 
szczebli i instytucjami zorganizowano 07 grudnia 2012 r. uroczystość 
jubileuszową XX – lecia Koła  PSOUU w Ostródzie, podczas której 
podziękowano za współpracę i wsparcie działań Koła PSOUU w Ostródzie. 
Szczególne podziękowanie, w postaci Dyplomu Honorowego wraz z kulą 
doskonałości wręczono Staroście Ostródzkiemu Włodzimierzowi Brodiukowi oraz 
Dyrektorowi PCPR Tomaszowi Podsiadło. Ponadto wręczono dyplomy „Pro 
Memoria Grata” 16 osobom i przedstawicielom instytucji i samorządów oraz 5 
listów dziękczynnych. 

7. 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 na rok 2012 do umowy z NFZ 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 20 wniosków na dofinansowanie 
statutowych przedsięwzięć do różnych źródeł finansowych w ramach konkursów 
na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 723 413,94  z czego przyznano 
Kołu do realizacji kwotę łączną  306261,10 zł.
W ramach kampanii 1% podatku podjęto następujące działania:
• strona www.ostroda.psouu.org.pl
• 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.
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W wyniku tych działań zebrano w roku 2012 kwotę 37 851,59  zł. Środki te w 
całości zostały wykorzystane jako wkład własny w realizacji projektu „Utworzenie 
Centrum Rehabilitacji , edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością  
intelektualną” (dokumentacja techniczna).

8. Prowadzenie stałych placówek i programów.
 
A.Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) jest 
placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 25 lat, znacznym i 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężonymi 
dysfunkcjami w wieku od 3 do 24 lat gdzie korzystają ze świadczeń rehabilitacji 
medycznej oraz uczestniczą w edukacji specjalnej na poziomie: przedszkolnym 
(5 dzieci), szkoły podstawowej (23 uczniów), gimnazjum (10 uczniów) i 
przysposobienia do pracy (5 uczniów). Zajęciami rewalidacyjno – 
wychowawczymi objętych było 24 wychowanków. Ponadto dzieci w wieku 0 -7 
lat objęte  były wczesna interwencją (114 dzieci) i wczesnym wspomaganiem 
(29 dzieci).
Łączna liczba wychowanków OREW wynosi 67 osób + 114 dzieci WI/WW
W zakresie monitorowania i ewaluacji skuteczności działania placówki 
zmierzającego do porównywania osiągniętych efektów w odniesieniu do 
założonych celów stwierdzono:
• bardzo duży wzrost liczby dzieci korzystających z  wczesnej interwencji i 
wczesnego wspomagania rozwoju: w 2012 roku udzielono 407 konsultacji w 
ramach wczesnej interwencji i 295 konsultacji  w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju, łącznie 702 konsultacji. Z zabiegów wczesnej interwencji 
korzystało 114 dzieci,  a systemem terapeutycznym w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju objętych zostało 29 dzieci,
• wzbogacono ofertę przysposobienia do pracy poprzez rozwinięcie systemu 
praktyk zawodowych wewnętrznych i zewnętrznych (pozyskano nowe miejsca 
praktyk, dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków OREW). Według 
diagnozy kompetencji zawodowych określono harmonogram praktyk pod 
kierunkiem trenera pracy, 
• uczestniczono w zajęciach z aktywizacji zawodowej i zajęciach z self – 
adwokatami prowadzonymi przez doradcę zawodowego z WTZ (wychowankowie 
PDP).
• wzbogacono ofertę OREW o zajęcia teatralne w formie zajęć pozalekcyjnych,
• rozwijano współpracę z rodzicami podczas zebrań, spotkań Zespołu 
Terapeutycznego, organizacji zajęć otwartych, uroczystości okolicznościowych, 
wycieczek do Krakowa, Warszawy, Zielonej Szkoły w Jantarze, wycieczki „Od 
Opola do Wrocławia” wg harmonogramu zamieszczonego w Programie 
Profilaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczym. Po raz pierwszy w historii 
działalności ośrodka zorganizowano „Jasełka”  z udziałem rodziców w roli 
aktorów, wychowanków i kadry OREW,
• wspierano rodziny poprzez organizację pomocy ponadstandardowej 
(interwencyjnej 
i czasowej opieki całodobowej) szczególnie w stosunku do wychowanków 
głęboko i wielorako niepełnosprawnych,
• prowadzono grupę wsparcia dla rodziców z psychologiem w roli moderatora.
• wspierano wychowanków OREW podczas udziału w treningu umiejętności 
mieszkaniowych oraz treningu przedsiębiorczości,
• rozwijano współpracę ze szkołami i społecznością lokalną poprzez czynny 
udział 
w semestralnych Radach Pedagogicznych szkół macierzystych 
• wspierano kadrę merytoryczną OREW w procesie awansu zawodowego 
nauczycieli, 
a także podczas udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach szkoleniowych, 
studiach (pracownicy korzystali z urlopów szkoleniowych). 

B. Warsztat Terapii Zajęciowej 
Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną w wieku  od 18 r. ż. i oferuje 
program rehabilitacji społecznej i zawodowej. Z usług placówki korzysta 55 
uczestników z tego 19 kobiet i 36 mężczyzn. 
Celem WTZ jest osiągnięcie możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia w społeczeństwie; możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości 
życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne 
uczestnictwo w różnorodnych formach rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
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przygotowanie do samodzielności i zatrudnienia. 
Zajęcia programowe obejmowały:
a) terapię psychologiczną ,
b) terapię zajęciową  realizowaną w 11 pracowniach: konserwacyjno – 
remontowa, stolarska, gospodarstwa domowego, plastyczna, krawiecko- 
dziewiarska, tkacko- hafciarska, terapeutyczna, umiejętności społecznych, 
komputerowa, ceramiczna, fotograficzno-dziennikarska,
c) muzykoterapię  - w ramach zajęć muzykoterapii  działa grupa muzyczna „Da 
Capo al Fine” wykorzystującą instrumentarium K. ORFFA.
d) rehabilitację ruchową,
e) rehabilitację społeczną:
• regularne spotkania self - adwokatów czyli rzeczników swoich praw,
• w ramach  preorientacji zawodowej uczestnicy brali udział w konferencji w 
Elblągu na temat „ Moje sukcesy i osiągnięcia”,
• w ramach aktywności sportowych i rekreacyjnych uczestnicy brali udział w: II 
otwartym turnieju warcabowym, Wojewódzkim Turnieju w Boccie w Elblągu  pod 
hasłem „Sportowa integracja”, XI Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w 
Iławie,  IX Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych WTZ Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Ostródzie,  IX turnieju piłki nożnej Osób 
Niepełnosprawnych w Iławie, XIX Terenowej Olimpiadzie Osób 
Niepełnosprawnych w Lubawie, imprezie plenerowej pt.: „Latawce, dmuchawce, 
wiatr” organizowanej przez ŚDS w Olsztynie, pikniku majowym w Taborzu, 
wycieczce do Zakopanego i Gdańska,
• uczestniczono w szkoleniu organizowanym przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej  w ramach programu profilaktycznego „Jestem 
świadomy”,
• w ramach aktywności artystycznych uczestnicy WTZ brali udział w: wyjeździe 
do kina, teatru, Konkursie Piosenki Warsztatowej  w WTZ Ostróda, koncertach 
grupy muzycznej w Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie, Grunwaldzie,
• w ramach aktywności obywatelskiej brali udział w  Targach Organizacji 
Pozarządowych w Ostródzie, uroczystościach  XX lecia Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Ostródzie, wydawali pismo - kwartalnik " Wutezetka"
f) rehabilitacja zawodowa:
 Realizowano poprzez: 
• określenie preferencji i predyspozycji zawodowych przez doradcę 
zawodowego,
• realizację indywidualnego programu aktywizacji zawodowej,
• konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
• udział w warsztatach doradczych,
• udział w warsztatach psychologicznych,
• preorientację zawodową,
• udział w indywidualnych zajęciach praktycznych wewnętrznych,
• udział w indywidualnych zajęciach praktycznych zewnętrznych,

C. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie 
Dom jest placówką typu B, realizuje  pobyt dzienny z możliwością organizowania 
czasowej opieki całodobowej przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 
18 rok życia. W 2012 r. liczba uczestników zwiększyła się do 28   z tego jest 19 
kobiet i 9 mężczyzn.
Celem działalności  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest 
podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom 
mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem. PŚDS w 
ramach postępowania wspierająco - aktywizującego zapewnia 
wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb 
obejmującą:
• treningi podtrzymania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia,
• terapię psychologiczną,
• poradnictwo pedagogiczne
• poradnictwo socjalne 
• terapię zajęciową,
• terapię farmakologiczną,
• fizjoterapię,
• podejmowanie działań przygotowawczych do podjęcia pracy przez uczestnika.
W 2012 roku uczestnicy Domu w ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy 
PŚDS brali udział w imprezach o charakterze:
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• kulturalnym: zabawy taneczne z różnych okazji,  wystawienie spektaklu pt.: 
„Legenda o białym orle” i „ Jasełka” , wystawa na ostródzkim zamku – 
Twórczość uczestników Środowiskowych  Domów Samopomocy, wystawa prac 
uczestników na Starym Mieście w Olsztynie, udział w przeglądzie artystycznym 
Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Piszu pod nazwą 
„IX Świat talentów”,
• sportowo – rekreacyjno – turystycznym: Udział w zawodach sportowych -III 
Mistrzostwa Ostródy Ośrodków Wsparcia w Kapsle o Puchar Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 6 - dniowa, zorganizowana wycieczka 
do Jantara wszystkich uczestników Domu, 
• integracyjnym: codzienne spotkania integracyjne wszystkich uczestników 
Domu, oficjalne otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, – 
krótka forma opowiadania przygotowany przez uczestników PŚDS, spotkanie 
wielkanocne i wigilijne wszystkich uczestników domu i ich rodzin, udział w XIV 
Festynie Integracyjny „Jesteśmy razem” w Olsztynie, udział w  II Festynie pod 
hasłem: „Łączymy ludzi, nikt się nie nudzi” w Olsztynie, Dzień Rodziny 

D. Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny ( ZR – T)  jest przeznaczone dla 
dzieci , młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy korzystają z 
usług edukacyjnych szkół publicznych  w formie indywidualnego nauczania oraz 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych nieobjętych żadną inną formą wsparcia  
w środowisku. 
Z racji zakończenia projektu finansowanego z PFRON działalność ZRT od 30 
marca 2012 została zawieszona. Z oferty ZRT do 30 marca roku 2012 korzystało 
29 osób. W 2012 r. złożono wniosek na kontynuację zajęć do PFRON do XI 
konkursu o zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na okres kolejnych 
trzech lat. 
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 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. 

E. Mieszkanie Treningowe 
Program treningu umiejętności mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie realizowany jest od 2002 roku w mieszkaniu o powierzchni 60 m2  
przy ulicy Nadrzecznej 9/1. Mieszkanie Treningowe jest alternatywną, 
przejściową formą mieszkalnictwa, przeznaczoną  dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie powyżej 16 roku życia. Uczestnictwo w programie polega na 
okresowych tj. od 2 tyg. do 1 m –ca jednorazowo całodobowych pobytach w 
mieszkaniu. 
Zasadniczym celem treningów mieszkaniowych jest pogłębianie zaradności 
życiowej niepełnosprawnych intelektualnie uczestników oraz zwiększanie ich 
samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
integracja ze środowiskiem lokalnym. 
Treningi realizowane  były formie zajęć indywidualnych i grupowych. Wszystkie 
treningi realizowane w mieszkaniu treningowym miały na celu zwiększenie 
umiejętności samoobsługowych oraz podwyższenie poziomu kompetencji 
społecznych beneficjentów.
W 2012 roku treningiem objęto 18 osób, z tego 11 mężczyzn i 7 kobiet, z czego 
9 (dziewięciu) beneficjentów odbywało trening kilkukrotnie ze względu na zbyt 
niski poziom funkcjonowania społecznego. Troje uczestników projektu 
funkcjonowało na poziomie umiarkowanej, sześciu – głębokiej 
niepełnosprawności intelektualnej. Pozostali beneficjenci (9 osób) to osoby ze 
znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. 
Analiza indywidualnych programów terapeutycznych pozwala stwierdzić, iż u 
większości uczestników projektu nastąpiła widoczna poprawa w zakresie 
umiejętności dnia codziennego: samoobsługi i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, jak również wzrost kompetencji społecznych, potrzebnych do 
zgodnego i satysfakcjonującego współżycia z innymi ludźmi. 

F. Grupa Teatralna PRZEBUDZENI
Podstawowym celem procesu rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutycznego w 
ramach  cyklicznych zajęciach teatralnych było usprawnianie i przygotowanie 
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osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnej aktywności w życiu 
społecznym. Głównym celem pracy jest wyrównywanie szans oraz 
przełamywanie barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie.
W ramach zadania zajęcia były prowadzone z dwoma wykwalifikowanymi 
instruktorami zatrudnionymi w projekcie z dziedziny dramy, pantomimy, 
relaksacji i ruchu scenicznego oraz terapii zajęciowej. Aktorzy Grupy Teatralnej 
„Przebudzeni” uczestniczyli w wyżej wymienionych zajęciach, a także 
prezentowali swoją twórczość na scenach teatralnych w środowisku lokalnym, 
jak również ponadlokalnym.
Zajęcia grupowe odbywały się dwa razy w tygodniu po trzy godziny.
Zajęcia indywidualne, w zależności od potrzeb uczestników, odbywały się raz w 
tygodniu po trzy godziny.
Dodatkowo uczestnicy przygotowywali scenografię oraz kostiumy sceniczne.
Formy pracy:
• zbiorowe – zajęcia warsztatowe, w których udział biorą wszyscy członkowie 
Grupy Teatralnej „Przebudzeni”. Zajęcia te to ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
usprawniające sprawność fizyczną oraz koncentrację i współpracę między 
uczestnikami. To również doskonalenie warsztatu – plastyka ciała, ruch 
sceniczny, gest, mimika, dykcja i relaksacja.
• grupowe – praca w kilkuosobowych grupach nad konkretnymi zadaniami 
scenicznymi – scenki, etiudy. Dyskusje grupowe, rozwiązywanie problemów i 
opracowywanie scenariuszy, a także próby dotyczące aktualnego spektaklu.
• indywidualne – zadania aktorskie, praca z rekwizytem, historia postaci i 
monolog wewnętrzny. Rozwiązywanie zaistniałych problemów z danym 
uczestnikiem.
• wyjazdowe – to przede wszystkim udział Grupy w przeglądach, konkursach i 
festiwalach. 
Ta forma pracy obejmuje również zajęcia w różnych środowiskach: plener, 
ośrodki kultury, szkoły, teatry.
Zajęcia prowadzone były w ostródzkim Centrum Kultury, w  Osiedlowym Domu 
Kultury „Jedność” w Ostródzie oraz w i Oratoium przy parafii pw. Św. Jana 
Bosco w Ostródzie,  a także, w sezonie letnim, na świeżym powietrzu (park 
miejski, boisko szkolne, las, jezioro). Osiągnięcie celu było możliwe dzięki 
wykorzystaniu formie teatru ruchu i muzyki, która bazuje na mocnych stronach 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i zrekompensowała ich deficyty 
rozwojowe. Autentyzm w wyrażaniu emocji oraz ogromna wrażliwość na muzykę 
to ogromny atut tych osób. Dzięki temu stają się oni uniwersalni w odbiorze i 
zrozumiali dla każdej grupy społecznej, wzbudzając w ten sposób podziw i 
wzruszenia wśród publiczności, co przekłada się na ilość sukcesów Zespołu. W 
związku z tym nastąpił rozwój idei integracji dzieci i młodzieży pełno- i 
niepełnosprawnej na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a także 
międzynarodowym na drodze wyrównywania szans oraz przełamanie barier i 
stereotypów istniejących w społeczeństwie lokalnym i ponadlokalnym. Grupa 
zapraszana jest na coraz większą liczbę ogólnopolskich przeglądów i festiwali 
teatralnych, co ukazuje, że poprzez wydarzenia artystyczne skutecznie 
realizowana jest praca bez dyskryminacji.
Najważniejsze osiągnięcia Grupy to w 2012 r. 
1) III miejsce „Studenckie Spotkania Teatrów Amatorskich” w Opolu (przegląd 
osób sprawnych),
2) Grand Prix - Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„Poza Pozy” w Gdańsku -Teatr Wybrzeże.

G. Regionalna Organizacja Self Adwokatów (ROSA) powstała  w 2010  r której  
celem  jest popularyzacja idei ruchu Self Adwokatów i przyczynianie się do 
wzmocnienie pozycji osób z niepełnosprawnością intelektualną  jako 
samodzielnych podmiotów w życiu społecznym wspólnoty lokalnej, krajowej  i 
międzynarodowej. 
ROSA umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną:
a) nabywanie potrzebnych umiejętności przy adekwatnym wsparciu innych osób,
b) występowanie we własnym imieniu oraz dokonywanie wyborów i przejęcie 
kontroli nad własnym życiem (na miarę ich możliwości psychofizycznych).
Aktywność  Self Adwokatów w 2012 r. podczas konferencji:
• „Niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną – mity czy 
rzeczywistość” – konferencja w Ostródzie,
• „ Osoba niepełnosprawna a praca” – konferencja w Elblągu
• „ Godność w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych” – konferencja w 
Suwałkach
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H. Inne programy 
Realizacja programu jako partner z Zarządem Głównym p.n. „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”. 
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 
niepełnosprawnościami oraz dla osób upośledzeniem w stopniu głębokim. 
Łącznie w programie wzięło udział 42 osoby niepełnosprawne oraz 35 rodziców. 
Projekt został zakończony w październiku 2012 r. Główne twarde efekty projektu 
to:
a) 2 osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy,
b) 2 osoby odbyły płatne staże,
c) 30 osób odbyło indywidualne praktyki zawodowe.

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

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)

439

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczy

Ostróda 181

2 Warsztat Terapii Zajęciowej Kajkowo k/Ostródy 55

3 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Ostróda 28
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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 wspomagająca edukację.
2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 
wieku i niepełnosprawnych.
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych.

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: 85.60.Z

88.10.Z

94.99.Z

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

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”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 5,325,620.05 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 73,817.68 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 37,851.59 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,147,849.67 zł

0.00 zł

4,891,733.16 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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256,116.51 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28,854.62 zł

10,079.30 zł

12,175.32 zł

6,600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 37,246.49 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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

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 37,851.59 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

1 „Utworzenie Centrum Rehabilitacji , edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością  
intelektualną” (dokumentacja techniczna).

37,851.59 zł
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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: 5,269,110.57 zł 37,851.59 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:

4,518,915.94 zł 37,851.59 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

750,194.63 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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)
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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)

105.0 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)

91.7 etatów

13.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 15 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 12 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)

28.00 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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

3.00 osób

3.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

9.00 osób

e) inne osoby 13.00 osób

2.00 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

0.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,953,900.66 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

2,769,848.74 zł

2,607,261.98 zł

nagrody

premie

42,800.00 zł

119,786.76 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 184,051.92 zł

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

2,953,900.66 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,953,900.66 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
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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

2,866.31 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

9,625.00 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)

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Gmina Miejska Lubawa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego "

19,000.00 zł

2 Gmina Wiejska  Lubawa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego "

16,500.00 zł

3 Gmina Wiejska Ostróda: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego "

40,000.00 zł

4 Gmina Miejska   Ostróda: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego "

23,000.00 zł

5 Gmina Dąbrówno: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego "

24,850.00 zł

6 Gmina Wiejsko - Miejska Miłomłyn: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego "

30,000.00 zł

7 Starostwo Powiatowe: dotacja (10%) na WTZ 90,420.00 zł
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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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Miłomłyn

10,723.20 zł

2 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Ostróda

7,170.00 zł

3 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Olsztynek

645.00 zł

4 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Grodziczno

495.00 zł

5 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Dąbrówno

1,470.00 zł

6 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Lubawa

315.00 zł

7 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy miejskiej Lubawa

2,060.00 zł

8 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy Grunwald

2,120.00 zł

9 Dożywianie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym z 
terenu gminy miejskiej Ostróda

4,815.00 zł

10 PFRON -Starostwo Powiatowe - PCPR  :dofinansowanie "IX Spartakiady Osób 
Niepełnosprawnych WTZ Województwa Warmińsko - Mazurskiego "

930.00 zł

11 PFRON - Starostwo Powiatowe - PCPR  : "Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć majacych na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie 
niezbędnych umiejetności do samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu 
chronionym w formie treningu mieszkaniowego"

65,800.00 zł

12 PFRON - Starostwo Powiatowe - PCPR :"Prowadzenie grupowych i indywidualnych, 
które usprawniaja i wspierają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w różnych 
rolach społecznych w formie Grupy Teatralnej PRZEBUDZENI"

34,200.00 zł

13 Wojewody Warminsko - Mazurskiego - Starostwo Powiatowe: "Prowadzenie 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy"

310,095.00 zł

14 PFRON - Starostwo Powiatowe - PCPR : "Plener artystyczno - rekreacyjny osób z 
niepełnosprawnością intelektualną"

11,416.51 zł

15 PFRON:"Wczesna Pomoc dziecku niepełnosprawnemu" 16,656.42 zł

16 PFRON - Starostwo Powiatowe: prowadzenie WTZ 813,780.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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)

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prwidłowość realizacji zadania "Wczesna pomoc 
dziecku niepełnosprawnemu"

Warmińsko - Mazurski Oddział 
PFRON w Olsztynie 

2012-03-01

2 Higiena pomieszczeń i wymagań dotyczących 
uzywanego sprzętu

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w Ostródzie 

2012-03-02

3 Planowanie i organizowanie zajęć rewalidacyjno 
- wychowawczych w Ośrodku Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno - Wychowawczym

Warmińsko - Mazurskie Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie 

2012-03-30

4 Przestrzeganie przepisów przeciwpozarowych w 
Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno -  
Wychowawczym

Komenda Powiatowa straży Pozarnej 
w Ostródzie 

2012-06-26

5 Przebieg prac Komisji Kwalifikacyjnej na stopień 
nauczyciela kontraktowego oraz kontrola 
dokumentacji awansu zawodowego Nauczycieli

Warmińsko - Mazurskie Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie 

2012-07-12

6 Przebieg prac Komisji Egzaminacyjnej na stopień 
nauczyciela mianowanego oraz kontrola 
dokumentacji awansu zawodowego Nauczycieli

Warmińsko - Mazurskie Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie

2012-07-13

7 Kontrola bieżąca stanu  sanitarno - higienicznego 
pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno - Wychowawczym

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epiudemiologiczna w Ostródzie

2012-10-01

8 Kontrola stanu sanitarno - higienicznego bazy 
żywieniowej Ośrodka Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno - Wychowawczego

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epiudemiologiczna w Ostródzie

2012-11-26

9 Warunki ochrony przeciwpozatowej w WTZ Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Ostródzie

2012-10-30

10 Standard świadczenia usług w Powiatowym 
Środowiskowym Domu Samopomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostródzie

2012-07-03

11 Ewidencja operacji gospodarczych  i 
prawidłowość rozliczania dotacji na działalnosć 
Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczego

Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2012-04-24

12 Ewidencja operacji gospodarczych i 
prawidłowość rozliczania dotacji na działalnosć 
Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczego

Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2012-04-24
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Mieczysław Kowalczyk 
Przewodniczący Zarządu Koła 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
 z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie 

24. 04. 2013 r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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