STOWARZYSZENIE KONTAKT RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

OSÓB

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU ul. M. Konopnickiej 3.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2012r
O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w realizację zadań związanych z
wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Realizowane zadania
mają na celu włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego.
Promowanie osób niepełnosprawnych w środowisku ich zdolności i zainteresowań.
Misja która przyświecała powstaniu organizacji to:
1.Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz
przygotowanie jej do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości.
2.Przestrzeganie ,respektowanie praw osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w realizację zadań związanych z
wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia a tym samym
wspieranie rodziców.
Rodzice i opiekunowie prawni, osoby niepełnosprawnej, a także przyjaciele zaangażowani w pracę dla
ich dobra.
GŁÓWNE CELE STATUTOWE STOWARZYSZE:

1.Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki,
rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i
fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie.
2. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym .
3. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
4. Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
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STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :
Działalność nieodpłatna:
1.Pozaszkolne formy edukacji sportowej rekreacyjnej/85.51.Z/:
-organizowanie zajęć terapeutycznych takich jak: hipoterapia,
-prowadzenie zajęć sportowych i gimnastycznych,
2. Działalność fizjoterapeutyczna/86.90.Z/.
3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej/85.52.Z/:
- zajęcia teatralne i plastyczne.
4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana/86.90.E/:
- konsultacje specjalistyczne/neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne/ wspomagające proces
terapeutyczny z osobą niepełnosprawną.
-działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia dzieci młodzieży i osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie w tym ruchowo.
5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana /88.99.Z/:
- prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych , świetlicy terapeutycznej dla absolwentów szkół
kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym grup wczesnego wspomagania rozwoju
wraz z wczesną diagnozą dziecka niepełnosprawnego,
- włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.
Działalność odpłatna:
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana /94.99.Z/:
-prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia,rodziców,opiekunów osób niepełnosprawnych
poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
-organizowanie imprez kulturalno-oswiatowych,sportowo-rekreacyjnych,wystaw, wernisaży,prezentacji
teatralnych promujących osoby niepełnosprawne,
-organizowanie różnych form wypoczynku półkolonie, kolonie, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w miarę z udziałem dzieci zdrowych ,wyjazdów w
ramach profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej tzw.”zielone szkoły”,
-promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,
-rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowana/ 85.59.B/:
- organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej terapii i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i ich rodziców i opiekunów, członków stowarzyszenia, terapeutów, wolontariuszy i innych
zainteresowanych osób,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów
z niepełnosprawnością.
FORMY I REALIZACJA DZIAŁAŃ

1/Prowadzenie Świetlicy terapeutycznej dla 14 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Zajęcia terapeutyczne odbywały się przez 5 dni w tygodniu od godz. 8.00-14.30.
przez okres 10 miesięcy tj. od I-VI, IX-XII 2012r. Działalność świetlicy ,ze względu na zróżnicowaną
niepełnosprawność polegała na następujących formach terapii / z uwzględnieniem indywidualnego jej
toku/:zaradność życiowa, umiejętność współżycia w grupie rówieśniczej, , społeczeństwie, w rodzinie, rozwój
sprawności ruchowej i manualnej, przyswajanie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym,
przyrodniczym, technicznym, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, uczenie korzystania z określonych narzędzi i
urządzeń technicznych, przygotowywanie do podjęcia pracy zawodowej, przygotowywanie do korzystania z
różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego w miarę posiadanych możliwości- organizowanie
sobie czasu wolnego.
2/Rehabilitacja ogólnorozwojowa- indywidualna.- Objętych zostało 30 dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym ruchowo poprzez
usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensowanie i korygowanie odchyleń. Blok
zajęć stanowiący integralną część terapii. Zajęcia odbywały się będą w Sali Integracji Sensorycznej,
Sali Rehabilitacyjnej wg ustalonego harmonogramu.
3/Hipoterapia - jest jedną z metod rehabilitacji, mającą na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom
z dysfunkcjami narządu ruchu jak i niepełnosprawnym intelektualnie, umożliwia przystosowani do życia w
społeczeństwie, w grupie rówieśniczej.
Zajęcia z hipoterapii odbywały się na terenie ośrodka w Czechowicach k/ Gliwice oraz w Ośrodku
jeździeckim w Paniówkach. Zajęcia rozpoczęły się w m-cu czerwcu z zakończone w październiku.

Podczas 15 wyjazdów-odbyło się 46 zajęć .Z wyjazdów skorzystało 46 podopiecznych w tym 14
uczestników świetlicy. Podczas wyjazdów opiekunami było 3 wolontariuszy.
4/Zorganizowano V Spartakiadę Sportowo – Integracyjną „Witaj Wiosno” dla uczniów klas I -III placówek
kształcenia specjalnego i integracyjnego w Zabrzu. W spartakiadzie wzięło udział 100 uczniów.
5/Zadanie pn. „OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ” j-wyjazd 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z opiekunami miała możliwość poznać Bieszczady a
tym samym zapromować m. Zabrze. Wyjazd odbył się w dniach od 20- 26 sierpnia 2012r.
W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu zorganizowana została
wystawa prac plastycznych uczestników wyjazdu turystycznego w Bieszczady w ramach zadania publicznego
pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ".
6/Zorganizowano dwie 1 –dniowe wycieczki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych .Kulig
w Wiśle,-20 .02., Park w Mikołowie7/Udział 15 osób dorosłych –w tym uczestnicy ŚWIETLICY Terapeutycznej w IIIŚląskim Pikniku
Integracyjnym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie ,organizowanym przez Wojewodę
śląskiego.-6 czerwca 2012.
8/W dniu 11 XII 2012 r. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 została zorganizowana II Integracyjna
Mini-Spartakiada Mikołajkowa pod hasłem "Ja też potrafię" dla 36 dzieci w tym niepełnosprawnych w wieku
przedszkolnym z zabrzańskich przedszkoli.
9/27.09.2012 r. zorganizowano Piknik dla uczniów szkoły, uczestników Świetlicy Terapeutycznej w Ośrodku
Sportowym w Czechowicach k/ Gliwic
10/Organizowaliśmy zajęcia pn. Do sprawności poprzez nordic walking dla doroslych osób niepełnosprawnych
Zajęciami objęto 30 osób dorosłych niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane było we współ pracy ze
Stowarzyszeniem TĘCZA.
W dniu 26.06.2012 r. odbył się całodniowy wyjazd do Czechowic k/ Gliwic uczestników zadania publicznego
"Do sprawności poprzez NORDIC WALKING"
Podczas wyjazdu organizowane były konkursy, zabawy a także ćwiczenia z kijkami. Uczestnicy mieli
możliwość przejażdżki końmi. Wspólnie przy ognisku i pieczonych kiełbaskach wspaniale się bawiliśmy się.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć.
11/Promowano osoby niepełnosprawne poprzez organizowanie kiermaszów i wystaw prac na terenie. m.
Zabrze i innych m. śląskich.
a/23 .03.- 30.03 2012 na podstawie Decyzji nr SO.5311.5.2012 z dnia 02.03.2012r. Stowarzyszenie KONTAKT
Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół
Specjalnych Nr 41 w Zabrzu ul. M. Konopnickiej 3,
przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby niepełnosprawne
intelektualnie.
Zbiórka publiczna odbyła się w Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na pasażu Centrum Handlowego
PLATAN przy pl. Teatralny 12 w Zabrzu.
W wyniku zbiórki:
Ze sprzedanych przedmiotów uzyskano kwotę 823,50 zł / osiemset dwadzieścia trzy zł 50/100/.
b/ W dniu 21grudnia 2012 roku na podstawie decyzji nr SO.5311.16.2012 z dnia 06.12.2012r. Stowarzyszenie
Kontakt Rodziców Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół
Specjalnych Nr 41 w Zabrzu przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie kiermaszu.
Mieszkańcy miasta mogli nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez osoby niepełnosprawne. Zbiórka publiczna
odbyła się na terenie Centrum Handlowego PLATAN.
W wyniku zbiórki zebrano:305,00 zł (słownie: trzysta pięć zł/. Dochód ze zbiórki przeznaczony będzie
zorganizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów turystyczno –rekreacyjnych dla podopiecznych
stowarzyszenia.

12/Udział w III Śląskim Pikniku Integracyjnym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
,organizowanym przez Wojewodę ślaskiego.-6 czerwca 2012.
13/Powołano Punkt Informacyjno -Konsultacyjny Dla Rodziców na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w
tym z autyzmem.
14/Organizacja corocznego spotkania opłatkowego dla członków stowarzyszenia i ich podopiecznych-XII 2012
15/ Organizowano grupy wsparcia dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych prowadzonych przez
pedagoga i psychologa.
16/Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w projektów unijnych organizowanych przez Stowarzyszenie
Wspierania Organizacji pozarządowych MOST w Katowicach oraz FORUM ze środków Ministerstwa Polityki
społecznej
17/Udział w projekcie Leonardo da Vinci pn. „Moja praca – życie innych” realizowanym przez
Urząd Miejski w Zabrzu.
a/ wyjazd do Szwecji – Lund
b/ wizyta gości ze Szwecji i Francji w szkole
18/ Aktywny udział 4 członków Stowarzyszenia w projekcie SPA dla Seniora i Seniorki –projekt Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej realizowany prze Forum Organizacji Pozarządowych RAZEM.

18.Udział członków stowarzyszenia w konferencjach:
a/Międzynarodowej z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych ze Szwecji i Niemiec pt.:
„Europejskie dobre praktyki na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” .12 XII
2012
-VII Forum Pełnomocników d.s. osób niepełnosprawnych woj. śląskiego- 5 XII 2012r.
17/Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych organizowanych
przez Forum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, którego jest członkiem.

ŚRODKI FINANSOWE I WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace związane z księgowością prowadzone są przez Biuro Rachunkowe z Zabrza AXLEL
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

POPRZEZ:










Składanie wniosków w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Składanie wniosków o dofinansowanie realizowanych projektów do Fundacji, Stowarzyszeń i
innych instytucji.
Darowizny
Zbiórki publiczne
1% należnego podatku
ofiarności publicznej
spadków i zapisów
składek członkowskich
inne zgodne z obowiązującymi przepisami

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia

WSPOŁPRACUJJEMY Z:

Stowarzyszenie współpracowało samorządem, organizacjami pozarządowymi z m. Zabrze i woj.
śląskiego: Stowarzyszenie Most Katowice, , Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych
SKARBEK w Mysłowicach, Stowarzyszeniem Tęcza, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zespołem
Szkół Specjalnych Nr 41.
ZEBRANIA

Zebrań Członków Stowarzyszenia odbyło się 4.
Zarząd Stowarzyszenia przyjął 13 uchwał. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli również
członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia: Renata Krajewska -prezes
Teresa Paradowska – wice prezes
Bogusława Karaś - skarbnik
Renata Zawadzka – sekretarz
Irena Rutkowska -członek
Celina Piela - członek

