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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina OSTRÓDA

Powiat OSTRÓDZKI

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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mieczysław Kowalczyk przewodniczący Zarządu 
Koła

TAK

Mariusz Bojarowski wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Kamila Włodarska sekretarz Zarządu Koła TAK

Wioletta Zimnicka skarbnik Zarządu Koła TAK

Ewa Bawolska członek Zarządu Koła TAK

Teresa Bielińska członek Zarządu Koła TAK

Aneta Bojar członek Zarządu Koła TAK

Krystyna Kosieradzka członek Zarządu Koła TAK

Irena Szeluga członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
OSTRÓDZIE
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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.

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 oraz 
przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4.Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków 
decydowania w swoich sprawach: w rodzinach, w placówkach, 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, 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, z zapewnieniem 
im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci 
specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
7.Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług, m.in. w 
formie placówek i zespołów wielospecjalistycznej pomocy, w 
szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności 
leczniczej, terapii, w tym wychowania, m.in. w formie wychowania 
przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku 
szkolnego i 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 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, edukacji ustawicznej.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Sołobodowska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Babska sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Nycz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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9.Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy rodzinom.
10.Prowadzenie na zlecenie form nowatorskich i eksperymentalnych 
służących realizacji celów Stowarzyszenia.
11.Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, szczególnie 
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, NGO, 
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 umysł. 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.
16.Prowadzenie działalności wydawniczej.
17.Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, 
mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
18.Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, UE i 
krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami.
19.Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
20.Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.1.1. Zebrania Zarządu oraz Prezydium Zarządu
Główną ideą jaka przyświecała działaniom ZK było dążenie do realizacji przyjętego podczas Walnego 
Zebrania programu działania nakierowanego na rozwój brakujących elementów środowiskowego 
oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 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 7 
posiedzeń Zarządu Koła. Podjęto 27 uchwał. 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba członków wynosiła 148 osób, w tym 112 kobiety i 17 mężczyzn  z 
tego: 129  to rodzice, 11 to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 5 – profesjonaliści, 3 – 
rodzeństwo.
W roku Jubileuszowym 50–lecia działalności ruchu rodziców skupionych w PSOUU, przedstawiciele 
Zarządu Koła uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach roku jubileuszowego tj. 11 maja w centralnych 
obchodach Dnia Godności Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w ramach której odbyła się 
debata w Sejmie RP z udziałem Self Adwokatów  dotycząca praw i wolności osób z 
niepełnosprawnościami, w zorganizowanej 25 października  Gali Jubileuszowej w „Och Teatrze”,  
podczas której zasłużeni działacze Stowarzyszenia zostali odznaczeni przez Przedstawiciela Prezydenta 
RP odznaczeniami państwowymi (przewodniczący Zarządu Koła w Ostródzie  został odznaczony 
srebrnym krzyżem zasługi), w sympozjum naukowym 28 – 29 listopada  „Ruch rodziców osób z 
niepełnosprawnością intelektualną a badania naukowe i praktyka społeczna - koegzystencja czy 
współpraca?”, podczas którego wręczono medale Fideliter et Constanter”. Na wniosek  Koła PSOUU w 
Ostródzie odznaczeni zostali: Andrzej Kosecki, Jadwiga Włodarska, Grażyna Brzozowska, Teresa 
Bielińska, prof. UWM w Olsztynie Agnieszka Żyta. 
1.1.2.Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła 
Zgodnie z art. 29 § 1 ust.6 Statutu 25 kwietnia 2013 r. odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Członków Koła PSOUU w Ostródzie zwołane na mocy uchwały nr 7/2013 z dnia 08.04.2013r. Podczas 
zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej oraz Komisji 
Rewizyjnej, przyjęto główne kierunki działań Koła na rok 2013. 
Realizacja zadań przyjętych w Programie Działań Koła  na 2013 rok. (Uchwała Walnego Zebrania 
Członków Nr 5/13 z  25. 04. 2013 r.) obejmowała:
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1. Poprawa jakości zarządzania w Kole PSOUU w Ostródzie.
Podjęto analizę możliwości utworzenia Biura Obsługi Placówek , w wyniku której napotkano na szereg 
przeszkód przede wszystkim natury finansowej. Niektóre podmioty np. Samorząd Gminy Miejskiej 
finansujący przedszkole, uważa że wyłączenie części dotacji na obsługę administracyjną  jest niezgodne 
z przepisami prawa uznając, iż byłoby to finansowanie organu prowadzącego. Ponadto, duże trudności 
nastręczają szczupłe możliwości lokalowe Koła. 
Do działań projakościowych zaliczyć należy podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez pracowników 
zatrudnionych w strukturach organizacyjnych Koła oraz poprawa warunków materialnych realizacji 
zadań statutowych.
W ramach tego zadania zrealizowano:
1) szkolenia w systemie wewnętrznym i zewnętrznym 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,
4) dokonano bieżącego doposażenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  w 
sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz pomoce edukacyjno – terapeutyczne,
5) wykonano bieżące malowania części pomieszczeń OREW i  WTZ,
6) w ramach bieżących napraw dokonano wymiany niektórych okien w zachodniej części OREW.
Nie udało się zakupić nowego samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami do placówek. 
Uzyskano natomiast zgodę Starostwa Powiatowego na leasing operacyjny samochodu do przewozu 
wychowanków OREW realizowanego z dotacji w ramach wydatków bieżących. 

1.1.3. Bieżąca  diagnoza potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz monitoring 
ich sytuacji socjalnej.
Jak co roku, dokonano pogłębionej diagnozy potrzeb środowiska niepełnosprawnych dzieci jak i 
dorosłych na terenie działania Koła PSOUU w Ostródzie. W wyniku tej diagnozy określono potrzeby w 
zakresie rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. Dzięki bieżącej diagnozie potrzeb w 
środowisku małych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami zaistniała konieczność utworzenia placówki 
przedszkolnej. Monitorując potrzeby absolwentów szkół specjalnych , w tym OREW określono potrzeby 
w zakresie  wsparcia środowiskowego oraz aktywizacji zawodowej, w tym szczególnie w formie Zakładu 
Aktywności Zawodowej . Dokonano kwalifikacji  uczestników do WTZ i PŚDS kierując głębiej 
niepełnosprawne osoby do PŚDS, a osoby o wyższym poziomie funkcjonowania skierowano do WTZ 
oraz przygotowano listę potencjalnych pracowników ZAZ. Ponadto prowadzono diagnozę 
prognostyczną w celu planowania w czasie tworzenia nowych form wsparcia takich jak mieszkalnictwo 
wspomagane oraz dom pomocy społecznej itp.
W ramach pracy socjalnej realizowanej w okresie sprawozdawczym, pomocą pracownika socjalnego 
objętych było 76 rodzin. Podjęte w tych rodzinach działania dotyczyły w szczególności: stosowania się 
do zaleceń lekarskich, wykonania badań, zakup leków dla dzieci, udzielanie pomocy rzeczowej w formie 
odzieży itp., wskazanie możliwości otrzymania bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 
pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, załatwianie spraw urzędowych, wykorzystywanie 
własnych uprawnień do świadczeń społecznych, udzielanie poradnictwa w zakresie opieki i wychowania 
dzieci, wypełnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczej, którym wskazano i umożliwiono kontakt ze 
specjalistami pedagogiem, psychologiem i innymi. Zwracanie uwagi na warunki sanitarno- higieniczne. 
Pracownik socjalny 26 krotnie podejmował działania interwencyjne, w tym 10 sytuacji zagrożenia życia i 
zdrowia dzieci wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wszystkie działania 
podejmowane przez pracownika socjalnego odbywały się przy ścisłej współpracy z przedstawicielami 
placówek, policji prokuratury instytucji działających na rzecz rodziny, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
kuratorami sądowymi, społecznymi, terapeutami.
1.1.4. Podejmowanie nowych wyzwań w celu zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin.
Stowarzyszenie wychodziło naprzeciw wzrastającym potrzebom środowiska osób z 
niepełnosprawnością intelektualną podejmując  działania w zakresie:
• współpracy z samorządami lokalnymi i powiatowym dotyczyła przede wszystkim monitorowania i 
konsultacji programów współpracy ze stowarzyszeniem uwzględniające potrzeby osób z 
niepełnosprawnością intelektualną – aktywny i liczny udział przedstawicieli Koła w pracach nad 
Strategią Powiatową Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, pogłębienie 
współpracy z Urzędem Miasta w Ostródzie w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz 
utworzono Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK”,
• pozyskiwanie środków na realizację zadań  w zakresie treningów umiejętności społecznych, 
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(mieszkaniowych), działalności artystycznej (teatralnej) – projekty ze środków Starostwa Powiatowego,
• kontynuowano pracę z wolontariuszami, czego wynikiem jest przeszkolenie 14 wolontariuszy, 
• podjęto współpracę z Zarządem Głównym w celu realizacji w partnerstwie  projektu aktywizacji 
zawodowej „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym 
 z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego III”,
• promowanie aktywności społeczno – obywatelskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
ramach Regionalnej Organizacji Self Adwokatów oraz w ramach projektu „Sami o sobie”, w którym 
uczestniczyło 35 Self Adwokatów z Ostródy, Lubawy i Morąga,
• kontynuacja działalności szkoleniowej (grupa wsparcia) i informacyjnej (punkt konsultacyjny) dla 
rodziców, z której skorzystało 99 osób,
• złożono wnioski na poszerzenie oferty PŚDS o kompleksową rehabilitację medyczną oraz utworzenie 
Klubu i miejsc całodobowych.
W realizacji zadań statutowych kontynuowano współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami.

1) Promocja Koła PSOUU w Ostródzie oraz wizerunku osób niepełnosprawnych.
Podstawowa forma promocji Koła w 2013 r. odbywała się poprzez:
• aktywne uczestnictwo  wiceprzewodniczącego ZK PSOUU w pracach  Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych (przewodniczenie Radzie),
• aktywne uczestnictwo członka Zarządu Koła PSOUU jako sekretarz w pracach  Ostródzkiej Rady 
Organizacji Pozarządowych,
• uczestnictwo wiceprzewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Warmińsko – Mazurskim  Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych,
• organizacja Konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – zasady ogólne, 
konsekwencje prawne, praktyka” adresowanej do przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, 
Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników i rodziców oraz samych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną,
• organizację konferencji podsumowującej realizację projektu w ramach FIO  „Sami o sobie” ,
• organizację kolejnej edycji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Logopedy –22 lutego 2013 r. Czterech logopedów      
przeprowadziło bezpłatne diagnozy logopedyczne i udzieliło konsultacji 78 osobom. Diagnozy 
wzbogacono o konsultacje psychologiczne udzielane przez 2 psychologów.
• 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 (Anna Gazda),
• aktualizację strony internetowej: www.ostrod.psouu.org.pl ,
• promocję idei PSOUU poprzez wywiady w TVP Ostróda, Radio Mazury,  w lokalnej prasie „Gazeta 
Ostródzka” „Nasz Głos”,
• 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 zespołu instrumentalnego „Da Capo al Fine” . 
• przygotowanie programu obchodów X-lecia GT „Przebudzeni”
• udział reprezentacji Koła PSOUU w uroczystościach obchodów 50–lecia PSOUU w Warszawie: 
Centralne obchody Dnia Godności w tym debata w Sejmie RP 11 maja 2013 r.,  Gala Jubileuszowa 25 
października 2013, Sympozjum Naukowe 28-29 listopada 2013,    
2) 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 2013 r. Ponadto podpisano aneks na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku  
do umowy z NFZ na kontynuację  realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie  rehabilitacja lecznicza, w 
rodzaju  rehabilitacja dzieci  z zaburzeniami wieku rozwojowego. 
Zarząd Koła złożył w roku sprawozdawczym 17 wniosków na dofinansowanie statutowych 
przedsięwzięć do różnych źródeł finansowych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych na 
łączną kwotę 435 083,64 zł, z czego przyznano Kołu do realizacji kwotę łączną  256 481,20 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.
W wyniku tych działań zebrano w roku 2013 kwotę 67 928,65zł . Środki te wykorzystane będą jako 
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wkład własny w realizacji projektu „Utworzenie Centrum Rehabilitacji , Edukacji i Wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnością  intelektualną”.
3) Prowadzenie stałych placówek i programów. 

A. Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK” powstało 1 września 2013r. Przedszkole objęło 
opieką 10 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: z niepełnosprawnością intelektualną, 
ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 
do 6 lat z możliwością przedłużenia wychowania przedszkolnego do wieku określonego przez 
obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w religii, zajęciach dodatkowych oraz zajęciach organizowanych 
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Przedszkole stymuluje rozwój dzieci poprzez 
wykorzystanie elementów różnych metod pracy. Przedszkole umożliwia dzieciom integrację ze 
środowiskiem rówieśniczym, a rodzicom zapewnia wsparcie informacyjne i emocjonalne oraz udziela 
wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. 
1.Najważniejsze wydarzenia w placówce:
a. Uroczystości :
• Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2013r.
• Pasowanie na przedszkolaka i pierwszoklasistę – 28 października 2013r.
• Święto Odzyskania Niepodległości – 12 listopada 2013r.
• Andrzejki – 29 listopada 2013r.
• Mikołajki – 6 grudnia 2013r.
• Spotkanie wigilijne: Jasełka – 17 grudnia 2013r.
b. Wycieczka:
• Dylewska Góra – 05 września 2013r. 
2. Najważniejsze osiągnięcia:
• nastąpił wzrost zainteresowania ofertą placówki – od 1 września do 31 grudnia 2013 roku liczba dzieci 
wzrosła z 6 do 10. Zaplanowano utworzenie drugiej grupy przedszkolnej i zwiększenie zatrudnienia 
kadry merytorycznej. Rozpoczęto przygotowania do poprawy warunków materialno – organizacyjnych 
przedszkola w celu zaadaptowania pomieszczenia na drugą salę przedszkolną. 
• w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 zauważalny był wzrost zaangażowania rodziców w życie 
placówki. Rodzice z chęcią uczestniczą w zebraniach (wysoka frekwencja), zajęciach otwartych, 
angażują się w pracę Rady Rodziców, wspierają nauczycieli w organizowaniu imprez dla dzieci m.in. 
pasowanie na przedszkolaka  w dniu 28 października 2013 r., Mikołajki, itp.
• na podstawie wyników badań ankietowych opracowany został harmonogram szkoleń dla rodziców. 
B. 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. Do placówki uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
sprzężoną: niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, uszkodzonym narządem ruchu, wzroku, 
słuchu. Wychowankowie OREW realizują w placówce obowiązek szkolny i nauki w oparciu o decyzje 
wydane przez dyrektorów szkół macierzystych. 
1. Organizacja 
W 2013 roku uczęszczało do OREW 67 wychowanków:
• 24 dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
(6 Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych). Osoby te objęte były zespołowymi lub indywidualnymi 
zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi,
• 43 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym                           
 i znacznym oraz sprzężonymi dysfunkcjami, które realizowały obowiązek szkolny 
 zgodnie z podstawą programową dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu  
 umiarkowanym i znacznym w następujących oddziałach:
- 1 oddział przedszkolny – 5 osób,
- 2 odziały I etapu edukacyjnego (kl. I - III) – 8 osób,
- 2 oddziały II etapu edukacyjnego (kl. IV - VI) – 15 osób,
- 2 oddziały III etapu edukacyjnego (gimnazjalnego) – 10 osób,
- 1 oddział IV etapu edukacyjnego (Przysposobienia do pracy) – 5 osób.
W OREW organizowana jest wczesna interwencja (176 dzieci) i wczesne wspomaganie rozwoju dla 
dzieci (28 dzieci).
W ramach zakontraktowanych usług medycznych z NFZ wychowankowie OREW objęci byli
programem rehabilitacji medycznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
Przebieg realizacji wszystkich zadań Ośrodka został opisany w sprawozdaniu z nadzoru pedagogiczno – 
medycznego OREW. 
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2. Założenia programowe 
W 2013 roku w rocznym planie pracy OREW, planie nadzoru pedagogicznego,  
i Programie Profilaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczym zawarte były następujące założenia 
programowe:
• Zarządzanie i organizacja pracy OREW.
• Ocena stopnia spójności zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego z 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Indywidualnymi Programami Edukacyjno – Terapeutycznymi 
wychowanków OREW z oddziałów edukacyjno – terapeutycznych na poziomie I, II, III i IV etapu 
edukacyjnego.
Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
• Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych – IV etap edukacyjny 
(Przysposobienie do pracy).
• Wzbogacenie oferty OREW o działania zawarte w projekcie pt. „Wczesna pomoc dziecku 
niepełnosprawnemu”, finansowanym ze środków PFRON.
• Ocena stopnia zaangażowania dzieci i młodzieży z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej z Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych  
nr 3 i 4 (ośmioro wychowanków), biorących udział w zajęciach rewalidacyjno – 
wychowawczych zespołowych z zakresu dogoterapii, stosownie do ich możliwości 
psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
• Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
wychowankom OREW.
•  Rozwijanie świadomości przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć 
 edukacyjno – terapeutycznych i rewalidacyjno – wychowawczych, zabaw, zajęć 
 rekreacyjnych oraz drogi do/z OREW.
• Poprawa warunków materialnych OREW.

3. Najważniejsze wydarzenia w placówce
• Powołana została wspólnie z WTZ Drużyna Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie jeden zastęp 
stanowią dzieci z OREW a drugi z WTZ.
• kadra OREW sukcesywnie wzbogacała ofertę placówki poprzez aktywny udział
w szkoleniach i warsztatach,
• wychowankowie oddziałów: gimnazjalnego i pdp objęci są programem aktywizacji zawodowej, w tym 
praktyczną nauką czynności pracy  pod kierunkiem trenera pracy według harmonogramu:
a) praktyki wewnętrzne w OREW 
b) praktyki zewnętrzne w WTZ i zakładach pracy.
• zorganizowano wystawy prac artystycznych wychowanków m.in.: na Targach Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego - TOPPO, w trakcie Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych 
oraz podczas spotkań świątecznych w OREW,
• uroczystości o charakterze kulturalno-rekreacyjno–rozrywkowym, patriotycznym i edukacyjnym,  m. 
in. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na przedszkolaka i pierwszoklasistę, apel z okazji święta 
Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie wigilijne i Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, nasi 
wychowankowie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli,  Zabawa karnawałowa, Dzień Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, obchody Dnia Rodziny,
• dwukrotnie gościł w OREW Teatr z Krakowa, który wzbogacił ofertę edukacyjną występami 
artystycznymi: „Zaczarowany młynek”, „Rubinowy Książę”.
• na bieżąco odbywały się w OREW zajęcia otwarte dla rodziców wychowanków ZR- W i OE – T, 
• w roku 2013 zorganizowano  jednodniowe wycieczki wychowanków: do Parku  Owadów w Olsztynie, 
Gospodarstwa agroturystycznego „Ziołowa Dolina” w Wilimowie, Parku Dinozaurów w Malborku, 
Planetarium w Olsztynie, Skansenu  w Olsztynku, Garncarskiej Wioski w Nidzicy, Teatru Lalek w 
Olsztynie,
• odbyły się dwie wycieczki kilkudniowe -  3-dniowa -  do Będzina, 5 – dniowa -  Zielona Szkoła w 
Jantarze,
• organizowano wychowankom Oddziałów Edukacyjno - Terapeutycznych wyjścia na lekcje 
biblioteczne, wzbogacające ofertę edukacyjną placówki,

C. 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. 
1. Założenia programowe i organizacja.
W zajęciach uczestniczy 55 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, z tego 17 kobiet i 38 
mężczyzn. W Warsztacie realizowany jest Program Aktywizacji Zawodowej, który został opracowany w 
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oparciu o Ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. Celem rehabilitacji w WTZ jest wspieranie rozwoju społecznego uczestnika, w 
tym także - wspieranie i nauka umiejętności, służących podjęciu pracy. Uczestnik korzysta z oferty 
terapeutycznej w warsztacie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
Programy opracowywane są na podstawie diagnozy funkcjonalnej określającej poziom dojrzałości 
społecznej. W programach zawarte są cele ogólne i szczegółowe, których realizacja prowadzi do 
wzrostu samodzielności uczestników treningu. Zajęcia społeczne prowadzone są w formie 
indywidualnej i grupowej. Obejmują swoim zakresem możliwie wszystkie aspekty życia społecznego. 
Głównym celem zajęć jest:
1) Rozwijanie autonomii, personalizacji i socjalizacji w ramach posiadanych realnych możliwości,
2) Aktywizacja zawodowa i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną  na otwartym Rynku 
pracy,
3) Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie lub pozawerbalnie,
4) Zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych,
5) Rozwijanie zaradności w życiu społecznym adekwatnie do własnego indywidualnego poziomu 
sprawności,
6) Rozwijanie umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy,
7) Uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, 
znając i przestrzegając (w ramach swoich możliwości) ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego 
zachowując przy tym prawo do swojej inności,
8) Przygotowywanie rodziców do efektywnego wspierania uczestników w podejmowaniu przez nich 
decyzji zawodowych,

Terapia zajęciowa prowadzona jest w jedenastu  pracowniach:
Pracownia Umiejętności Społecznych,
Pracownia Gospodarstwa domowego,
Pracownia Tkacko- hafciarska,
Pracownia Plastyczna,
Pracownia Krawiecka,
Pracownia Komputerowa,
Pracownia Ceramiczna,
Pracownia Dziennikarsko-fotograficzna,
Pracownia Stolarska
Pracownia Konserwacyjno- remontowa
Pracownia Terapeutyczna
Zajęcia uzupełniające:
Rehabilitacja medyczna i społeczna 
Doradztwo zawodowe 
Wsparcie psychologiczne 
W warsztacie działa:
Grupa Self-Adwokatów
Grupa Muzyczna „Da Capo al. Fine” („Od początku do końca”)

1. Najważniejsze wydarzenia w placówce
•Debata w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie - reprezentacja regionalnej organizacji self-
adwokatów brała udział w Centralnych Obchodach Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej, których 
najważniejszym punktem stanowiło wystąpienie w debacie w Sejmie.
•Udział  15 Self-adwokatów  w projekcie FIO „Sami o sobie” zakończony aktywnym uczestnictwem w 
konferencji podsumowującej. 
•Wydanie podręcznika dla przyszłych self-adwokatów pt.” Jak reprezentować samego siebie”.
•Grupa self-adwokatów z Regionalnej Organizacji Self-Adwokatów z Ostródy, wystąpiła  na Sesji Rady 
Miasta Ostróda.
•X Jubileuszowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych WTZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego, wzięło 
udział 9 zespołów, tj. 51 uczestników i 16 instruktorów.
•III Otwarty Turniej warcabowy.

2. Najważniejsze osiągnięcia 
W roku sprawozdawczym 51 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięło udział w indywidualnych 
zajęciach praktycznych, dzięki czemu miało możliwości rozwijania kompetencji społecznych i 
zawodowych, nabywanie umiejętności praktycznych na określonych stanowiskach pracy.
W wyniku udziału w indywidualnych zajęciach praktycznych:
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- 26 osób odbyło praktyki na otwartym rynku pracy,
- 25 osób odbyło praktyki na wewnętrznym rynku pracy,
- 3 osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy,
- 17 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie jako osoby poszukujące pracy,
Zajęcie IV miejsca II Sprawdzianie Informatycznym Uczestników WTZ, który odbył się w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Elblągu.  

D. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Dom jest placówką typu B, realizuje pobyt dzienny przeznaczony dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym. W 2013 r. liczba 
uczestników zwiększyła się do 28, z tego jest 19 kobiet i 9 mężczyzn.
1. Założenia programowe i organizacja.
Celem działalności  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia 
oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze 
środowiskiem.
Osobom korzystającym ze świadczeń PŚDS zapewnia wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb obejmującą:
• podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
• terapię psychologiczną,
• poradnictwo pedagogiczne,
• poradnictwo socjalne,
• terapię zajęciową,
• terapię farmakologiczną,
• fizjoterapię,
• podejmowanie działań przygotowawczych do podjęcia pracy przez uczestnika.
PŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, treningów 
umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w 
zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym oraz trening 
umiejętności spędzania czasu wolnego obejmujący: rozwijanie zainteresowań, rozwijanie aktywności 
artystycznej, rozwijanie aktywności sportowo- rekreacyjnej. 
 Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane w 2013 roku obejmowało: 
1. Naukę samoobsługi we wszystkich zakresach podczas wszystkich sytuacji jakie niesie dzień;
2. Naukę zaradności realizowanej w ramach różnych sytuacjach podczas pobytu dziennego w placówce;
3. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych;
4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
5. Terapię zajęciową; 
6. Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne;
7. Terapię psychologiczną indywidualną i grupową;
8. Pomoc medyczną;
9. Organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych - zgodnie z kalendarzem imprez;
10. Współpracę z rodzinami uczestników, innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze 
udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie 
podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników.
2. Wydarzenia.
W 2013 roku uczestnicy Domu w ramach działalności kulturalno - oświatowej brali udział w wielu  
imprezach, spotkaniach  integracyjnych, warsztatach  artystycznych oraz wystawach swojej twórczości:
• 30.01.Zabawa karnawałowa,
• 07.02. Zabawa karnawałowa w zaprzyjaźnionym ŚDS,
• 11.02. Zabawa walentynkowa,
• 25.04. Wielkie sprzątanie Świata nad jeziorem Pauzeńskim,
• 26.04. Wycieczka do obserwatorium astronomicznego w Olsztynie,
• 18.05. XV Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem”, wystawa prac uczestników na Starym Mieście w 
Olsztynie,
• 14.06. Marszu Godności w Biskupcu,
• 19.06. Premiera spektaklu pt. ,,Muzykalna Janka” w wykonaniu wychowanków OREW oraz 
uczestników PŚDS,
• 03.07. II Festyn: „Łączymy ludzi, nikt się nie nudzi” zorganizowany przez ŚDS „Barka” w Olsztynie, 
• 19.09. Udział w zawodach sportowych - III Mistrzostwa Ostródy Ośrodków Wsparcia w Kapsle o 
Puchar Dyrektora MOPS,
• 24.10. Udział w przeglądzie artystycznym Stowarzyszenia Rozwoju 
i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Piszu pod nazwą „IX Świat talentów”,
• 30.11. Andrzejkowa impreza integracyjna, 
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• 03. 01. Sylwester w Domu,
• 28. 04. Spotkanie Wielkanocne,
•  28 maja 2013  – Dzień Rodziny ,
• 24 – 28. 06.  – wyjazd do Jantara,
• 19.12. - Wigilijne spotkanie, Jasełka – prezentacja ruchowo – muzyczna.
3. Efekty 
W wielu wypadkach nastąpiła poprawa w zakresie kompetencji społecznych, umiejętności 
samoobsługowych w codziennym funkcjonowaniu, radzeniu sobie z własnymi problemami oraz 
trudnymi sytuacjami. Nabyte kompetencje pozwoliły na większą samodzielność życiową 
podopiecznych. 
E. Grupa Teatralna PRZEBUDZENI
Podstawowym celem procesu rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutycznego realizowanego w ramach 
teatroterapii było usprawnianie i przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do 
samodzielnej aktywności w życiu społecznym, przełamywanie barier i stereotypów dotyczących osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Zajęcia obejmowały  dziedziny dramy, pantomimy, relaksacji i ruchu scenicznego oraz terapii 
zajęciowej. 
Formy pracy:
• zbiorowe – zajęcia warsztatowe, w których udział biorą wszyscy członkowie Grupy Teatralnej 
„Przebudzeni”,
• grupowe – praca w kilkuosobowych grupach nad konkretnymi zadaniami scenicznymi – scenki, 
etiudy,
• indywidualne – zadania aktorskie, praca z rekwizytem, historia postaci i monolog wewnętrzny,
• wyjazdowe – to przede wszystkim udział Grupy w przeglądach, konkursach i festiwalach. 

Zaproponowana forma teatru ruchu w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo doskonale 
zrekompensowała ich deficyt rozwojowy. 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 osób pełnosprawnych: 
• 12 stycznia - występ ze spektaklem pt. „Za-ręczyny” na Sali Reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku z 
okazji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• 8 lutego  -  występ ze spektaklem pt. „Za-ręczyny” w Domu Kultury „Jedność” w Ostródzie. 
• 21 lutego  - występ ze spektaklem pt. „Za-ręczyny” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w 
Olsztynie. 
• 8-11 marca - wyjazd Zespołu na Ogólnopolski Festiwal Teatralny „KRZYKOWISKO” w Maszewie – 3 
miejsce oraz nagroda od technicznych za spektakl  pt. „Za-ręczyny” 
• 25 marca  - występ ze spektaklem pt. „Odlot” w Domu Kultury „Jedność” w Ostródzie. 
• 27 marca  - występ ze spektaklem pt. „Za-ręczyny” w Ośrodku Kultury w Lubawie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru. 
• 3-6 kwietnia - wyjazd Grupy do Będzina na Ogólnopolski Festiwal „BEST” – wyróżnienie za spektakl pt. 
„Za-ręczyny”. 
• 12-14 kwietnia - wyjazd do Teresina na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niesfornych „Galimatias” – 1 
miejsce za spektakl pt. „Odlot”. 
• 16-18 maja - wyjazd Zespołu na Festiwal Integracyjny „AKCEPT” do Gdańska i prezentacja spektaklu 
pt. „Za-ręczyny”. 
• 26 maja - występ ze spektaklem pt. „Co z tą miłością?” na stadionie miejskim w Ostródzie (występ 
plenerowy) z okazji Miejskich Dni Rodziny. 
• 20-21 czerwca - pokaz spektaklu pt. „Za-ręczyny” na Płośnickim Lecie Teatralnym – nagroda Grand 
Prix. 
• 2-6 sierpnia - udział Grupy w Międzynarodowym Festiwalu SOFFT w Szczecinie – 1 miejsce oraz 
Nagroda Młodzieżowego Jury za spektakl pt. „Za-ręczyny”. Podczas tego festiwalu „Przebudzeni” wzięli 
także udział w dużej paradzie głównymi ulicami Szczecina, gdzie tworzyli wraz z innymi grupami 
uczestniczącymi w festiwalu „teatralny okręt”, wszystko z okazji odbywającego się w tym czasie 
światowego wydarzenia - Zlotu Wielkich Żaglowców. 
• 20-22 września - wyjazd Grupy do Żnina na 9 Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Coś-Chcących „COŚ 
2013” – wyróżnienie oraz Nagroda Młodzieżowego Jury za spektakl pt. „Za-ręczyny”.
• 16 października - prezentacja spektaklu pt. „Odlot” w szkole w Miłakowie z okazji Dni Papieskich. 
• 25 października - występ Zespołu w „Och Teatrze” w Warszawie z okazji Gali Jubileuszowej 50-lecia 
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PSOUU  – spektakl pt. „Odlot”. 
• 24 października w Sali Konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 
wręczenie XVI edycji Nagrody regionalnej im. Michała Lengowskiego, przyznawanej przez Oddział 
Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie dla GT PRZEBUDZENI. 
• 8 listopada - występ dla młodzieży ze spektaklem pt. „Odlot” na Sali gimnastycznej Liceum i 
Gimnazjum Salezjańskiego przy parafii p.w. Św. Dominika Savio w Ostródzie. 
• 18-19 listopada - udział w Przeglądzie Integracyjnym pn. „Masska, na drodze ekspresji” w Sopocie. 
Zespół zaprezentował spektakl pt. „Za-ręczyny” na deskach Teatru Wybrzeże. 
• 23 listopada - udział Zespołu na „Teatrowisku” w Olsztynie i prezentacja spektaklu pt. „Za-ręczyny” 
pod patronatem Towarzystwa Kultury Teatralnej, oddział w Olsztynie. 
• 29 listopada - wyjazd Grupy na Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w Mrągowie, udział w 
konkursie i zaprezentowanie spektaklu pt. „Za-ręczyny”. Za spektakl Zespół otrzymał 2 miejsce.
• 10 grudnia - Grupa wystąpiła w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie podczas konferencji pn. 
„Sami o sobie” i zaprezentowała spektakl pt. „Odlot”.            
F. 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. Do końca kwietnia 2013 r. ZRT finansowany był ze środków własnych. 
Działalność ta była ograniczona ze względu na szczupłość środków do 12 osób. Od maja 2013 r. 
rozpoczęto realizację zadań ZTR w 3 – letnim programie współfinansowanego ze środków PFRON w 
ramach XI konkursu na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym: ”Kompleksowa rehabilitacja dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym – edycja II”. Z oferty ZRT 
od maja 2013 r. korzystały 34 osoby. 
Usługi rehabilitacyjne w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym miały charakter zindywidualizowany i 
kompleksowy, w zależności od potrzeb i rodzaju dysfunkcji. 
G. 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 podniesienie poziomu zaradności życiowej 
niepełnosprawnych intelektualnie uczestników oraz zwiększanie ich samodzielności w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. 
W 2013 roku treningiem objęto 19 osób, z czego 7 (siedmiu) beneficjentów odbywało trening 
kilkukrotnie ze względu na zbyt niski poziom funkcjonowania społecznego. Troje uczestników projektu 
funkcjonowało na poziomie umiarkowanej niepełnosprawności oraz ośmiu – głębokiej 
niepełnosprawności intelektualnej. Pozostali beneficjenci (8 osób) to osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej. W styczniu 2013r. przeprowadzono nabór do programu, a także 
ustalono plan pobytu uczestników w mieszkaniu treningowym. W celu określenia potencjału i 
deficytów w zakresie samoobsługi, komunikacji i funkcjonowania społecznego, każdy z beneficjentów 
został zdiagnozowany przy pomocy Inwentarza Gunzburga (1974), a otrzymane rezultaty posłużyły do 
stworzenia Indywidualnych Programów Działania (IPD) dostosowanych do indywidualnych potrzeb i 
możliwości uczestników. Trening mieszkaniowy obejmował: 
• trening w zakresie czynności życia codziennego,
• trening czynności samoobsługowych i higieny osobistej,
• trening kulinarny,
• trening umiejętności społecznych,
• trening ekonomiczny,
• trening poprawiający umiejętności samodzielnego organizowania wolnego czasu oraz rozwoju 
własnych zainteresowań.  
Ewaluacja Indywidualnych Programów Działania 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.

H. Regionalna Organizacja Self Adwokatów (ROSA)
Organizacja powstała  w 2010 r., jej 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. 
Self Adwokatura:
• umożliwia osobie z  niepełnosprawnością  nabywanie potrzebnych umiejętności przy adekwatnym 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

336

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wsparciu innych osób,
• umożliwia osobom niepełnosprawnym występowanie we własnym imieniu oraz dokonywanie 
wyborów i przejęcie kontroli nad własnym życiem (na miarę ich możliwości psychofizycznych).
W 2013 ROSA liczyła 16 aktywnych Self Adwokatów. Jednym z zadań Organizacji jest propagowanie idei 
self adwokatury w środowiskach osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
I. Inne programy 
1) Od 01 października 2013 przystąpiono, w charakterze partnera z Zarządem Głównym PSOUU, do 
realizacji 2– letniego projektu  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 III”. 
Celem projektu jest  zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym w/w osób oraz poprawa ich 
życia. W ramach projektu realizowane są 3 zadania:
a)  aktywizacja zawodowa dla 10  osób z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, obejmująca działania szkoleniowe, doradcze, praktyczne, integracyjne w tym 8
 osób uczestniczyło w indywidualnych zajęciach praktycznych na terenie ostródzkich zakładów pracy,
b) aktywizacja do pracy dla 10 osób upośledzeniem w stopniu głębokim, która polegała na wdrożenie 
tych osób do wykonywania prostych czynności pracy w procesie produkcji ekologicznej podpałki K-
Lumet na licencji szwajcarskiej,
c) aktywizacja 20 rodziców w zakresie zmiany postaw wobec dorosłych dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną na rzecz ich aktywności na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez uczestnictwo w 
cyklu szkoleń psychoedukacyjnych.
Łącznie w programie wzięło udział 20  osób  niepełnosprawnych  oraz  20  rodziców. 
2) W okresie od maja do grudnia 2013 r. podjęto także działania w ramach projektu FIO „Sami o sobie”, 
dzięki czemu powstały grupy Self Adwokatów w Lubawie i Morągu. Łącznie w projekcie uczestniczyło 
35 Self Adwokatów. W ramach projektu podjęto takie działania jak:
• szkolenia dla self adwokatów z zakresu prawa, rozwoju ruchu self adwokackiego,
• podejmowano inicjatywy na rzecz zmian świadomości społecznej społeczności lokalnej m.in. poprzez 
konferencje, wystąpienia na sesji Rady Miasta, przygotowanie raportu w sprawie barier 
architektonicznych, wydawanie gazetki p.n. „Jesteśmy”.
• propagowanie idei ruchu self adwokatów w nowych środowiskach.
3)  21 września odbyła się X jubileuszowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych WTZ Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w ramach dofinansowania zadań zlecanych przez Warmińsko – Mazurski 
Urząd Marszałkowski. W spartakiadzie wzięło udział 51 osób z niepełnosprawnością intelektualną z 
terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
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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) 5,632,776.38 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67,928.65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 6,564.75 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

działalność 
wspomagająca 
edukację

85.60.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

działalność 
fizjoterapeutyczna

86.90.A

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych

88.10.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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e) Pozostałe przychody 5,558,282.98 zł

0.00 zł

5,109,554.78 zł

287,954.80 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,093.10 zł

10,669.40 zł

13,690.00 zł

973.70 zł

20,760.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 121,285.05 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,509.96 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 "Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Zespole Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym - edycja II"

1,827.64 zł

2 Projekt FIO pt. "Sami o sobie" 682.32 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 67,928.65 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,397,509.58 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 65,418.69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,442,327.31 zł 2,509.96 zł

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,509.96 zł 2,509.96 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

26,471.13 zł

672,436.50 zł

4,740,909.72 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

189,184.07 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

106.0 osób

1.2. 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)

94.4 etatów

14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

148.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

12.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

12.00 osób

4.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

4.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,060,848.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,880,849.35 zł

2,716,201.10 zł

- nagrody

- premie

43,000.00 zł

121,648.25 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 179,999.17 zł

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

3,060,848.52 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,060,848.52 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

255,070.71 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

10,425.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Realizacja zadań 
edukacyjnych OREW

Realizacja obowiązku szkolnego 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 3,206,562.00 zł

2 Dofinansowanie działalności 
WTZ

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe 90,420.00 zł

3 Prowadzenie PŚDS Prowadzenie wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 357,995.00 zł

4 Dowóz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczego z terenu 
miast i gmin przy udziale 
opiekuna e celach 
edukacyjnych i 
rehabilitacyjnych

Umożliwienie realizacji 
obowiązku szkolnego dzieciom i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Gminy: miejska Lubawa, wiejska 
Lubawa, wiejska Ostróda, miejska 
Ostróda, miasto i gmina Miłomłyn

160,000.00 zł

5 Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które 
usprawniają i wspierają 
funkcjonowanie osób z 
autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych 
rolach społecznych i różnych 
środowiskach - Grupa 
Teatralna "Przebudzeni"

Rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualna przez sztukę

Starostwo Powiatowe 34,200.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 18



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

6 Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które 
maja na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych - 
mieszkanie chronione 
(treningowe)

Podnoszenie stopnia 
samodzielności osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 55,800.00 zł

7 X Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych WTZ 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

podnoszenie sprawności 
fizycznej i popularyzacja sportu 
osób niepełnosprawnych

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

2,000.00 zł

8 Wycieczka turystyczno-
rekreacyjna dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 9,154.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych w Zespole 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym - edycja II

Wieloprofilowe usprawnianie 
dzieci, młodzieży i dorosłych z 
niepełnosprawnościami

PFRON 60,327.59 zł

2 projekt "Sami o sobie" Rozwój świadomości 
obywatelskiej i samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w życiu 
społecznym (umacnianie self 
adwokatury)

MPiPS - PO FIO 52,127.20 zł

3 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON 813,780.00 zł

4 Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania dzieci (art.6a) 
oraz pomoc dzieciom w 
zakresie dożywiania na 
podstawie Ustawy o pomocy 
społecznej.

Wydawanie obiadów dzieciom i 
młodzieży realizującej 
obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki z wymienionych obok 
gmin

Gminy: miejska i wiejska Ostróda, 
wiejska i miejska Lubawa, 
Dąbrówno, Miłomłyn, Olsztynek, 
Grodziczno, Grunwald

28,350.40 zł

5 Świadczenie zdrowotne w 
ramach kontraktu z zakresu 
rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami weku 
rozwojowego

NFZ 492,591.00 zł
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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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mieczysław Kowalczyk / 24 marca 
2014r.

Przyjęto Uchwałą nr 2/2014  
WZSC 08. 05. 2014 r

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Spółka z o.o. "Szansa" 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19A 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie 4

3 Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON 1

4 Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Ostródzie 1

5 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 1

6 Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2

Druk: MPiPS 20


