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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ „JESTEM”
ZA ROK 2010
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Umysłową „JESTEM”
Adres: 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 16 tel/fax: 24 268 61 88

KRS - 0000 184 746

Regon – 610 226 568 NIP – 774 19 07 291
www.jestemplock.org

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Mirosława Klinger
Wiceprezes Zarządu – Magdalena Fudała
Członek Zarządu – Alicja Czarnecka
Członek Zarządu – Katarzyna Przybysz

NASZE DZIAŁANIA:
I. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem” dla 15 podopiecznych –
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
realizował program z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w trzech
pracowniach terapeutycznych:
pracowni krawiecko – zabawkarskiej,
pracowni rękodzieła
pracowni aktywizacji społeczno – zawodowej
Kontynuowano również
treningi przygotowujące do podjęcia zatrudnienia na
otwartym rynku pracy (nauka wypełniania kwestionariuszy aplikacyjnych, ćwiczenia
umiejętności prowadzenia rozmów z urzędnikiem, poznawanie własnych danych
osobowych, nauka znajdowania ich w odpowiednich dokumentach oraz wyrabianie i
uświadamianie cech dobrego pracownika). Efektem prowadzonej terapii był udział
ośmiu uczestników w praktykach zawodowych w płockich firmach.
Kwota przeznaczona na działalność WTZ w 2010 r. wynosiła 246 568,92 (słownie:
dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych
92/100).
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r. przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w dniu 27
maja 2011 r.
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II. OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ
Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej jest placówką świadczącą usługi w zakresie
rewalidacji małych dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 roku życia. W roku
2009 czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Rewalidację prowadzili terapeuci:
Psycholodzy - 2 osoby
Pedagodzy specjalni – 6 osób
Pedagog – logopeda – 2 osoby
Neurologopeda – 2 osoby
Rehabilitant ruchowy – 1 osoba
Psycholog – terapeuta - 1 osoba
Podopieczni ośrodka to dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:
* opóźnionym rozwojem psychofizycznym
* mózgowym porażeniem dziecięcym
* zespołem Downa
* małogłowiem
* autyzmem
* wodogłowiem
* przepukliną oponowo-rdzeniową
* opóźnionym rozwojem psychoruchowym
W roku 2010 stowarzyszenie otrzymało dotacje finansowe na prowadzenie Ośrodka
Pomocy Rewalidacyjnej z: PFRON, Urzędu Miasta Płocka, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Biała Stara,
Gminy Słupno i składek w kwocie 241 643,64 (słownie: dwieście czterdzieści
jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 64/100).
W minionym roku opieką specjalistyczną w Ośrodku zostało objętych 80 dzieci z
Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Zajęcia miały charakter
spotkań indywidualnych z dzieckiem i odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu
przez 45min. często w obecności rodziców, według ustalonego przez zespół
terapeutyczny programu usprawniania. Program rewalidacji był modyfikowany na
podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, w zależności od postępów
dziecka. Rodzice otrzymali wskazówki do dalszej pracy w domu oraz opinie i
zaświadczenia do stosownych instytucji według potrzeb. Zajęcia miały na celu
wspomaganie rozwoju dzieci i maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej
sferze. W roku 2010 odbyły się cztery spotkania zespołu terapeutycznego oraz
prowadzono na bieżąco wewnętrzne konsultacje. Odbywały się też zajęcia dla
rodziców dzieci niepełnosprawnych - spotkania indywidualne i grupowe z
psychologiem. Rodzice otrzymali wsparcie i pomoc w pokonywaniu trudności
życiowych, rozwiązywaniu osobistych problemów. Poznawali się wzajemnie - w
ramach grup wsparcia dobranych według niepełnosprawności dzieci (w roku 2010
odbyły się cztery takie spotkania) - co pomagało im zacieśniać więzy i dzielić się
radościami i smutkami.
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r. przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w dniu 27
maja 2011 r.
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W roku 2010 przyjęto do ośrodka 39 nowych dzieci. Terapeuci przepracowali łącznie
5084 godziny, w tym odbyło się 4381 godzin zajęć rewalidacyjnych z dziećmi, 900
spotkań indywidualnych i grupowych z psychologami. Koszt miesięczny terapii
jednego dziecka wynosił 190 zł. Na jedno dziecko przypadały średnio 62 spotkania w
roku.

III. TRENER PRACY
PROJEKT „BĘDĘ PRACOWNIKIEM – włączanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną do pracy na otwartym rynku przy udziale trenera pracy”
realizowany jest w ramach programu pilotażowego p.n. „TRENER PRACY –
zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”, na podstawie porozumienia
zawartego z PFRON 20.XI.2007 na okres trzech lat. Był on realizowany do 30
czerwca 2010 r. W roku 2010 przyjęto do projektu ośmioro nowych beneficjentów –
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.
Efekty realizacji projektu w 2010 roku:
Objęcie wsparciem 32 beneficjentów
Zatrudnienie na otwartym rynku pracy w formie umowy o pracę 3 uczestników
Zatrudnienie na otwartym rynku pracy w formie okresowej na umowę zlecenie
7 uczestników
Podjęcie praktyk zawodowych przez 4 uczestników projektu
Nawiązanie współpracy z 2 nowymi firmami zatrudniającymi beneficjentów,
poinformowanie pracodawców na temat wybranych zagadnień prawnych
związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.
Przez okres całego pilotażu t.j od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.
wsparciem zostało objętych 34 beneficjentów: z czego podjęło zatrudnienie stałe lub
czasowe 26 osób niepełnosprawnych, a 8 osób niepełnosprawnych odbyło praktyki
zawodowe przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.
Kwota przeznaczona na realizację projektu w 2010 roku wynosiła 86 685,83
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych
83/100).

IV. REALIZOWANE PROJEKTY
„P OTRAFIĘ

CORAZ WIĘCEJ ”

–

W CZESNA INTERWENCJA SZANSĄ OPTYMALNEGO

– drugi rok realizacji zadania
dofinansowanego w ramach I konkursu z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnej ogłoszonego przez
PFRON; okres realizacji od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAW NYCH

„Praktyki zawodowe jako pierwszy krok do pracy – wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy” - w ramach dotacji

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 r. przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w dniu 27
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przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; okres realizacji od
1.07.2010 r. do 30.11.2010 r.
„Usprawnianie drogą do samodzielności” – zajęcia grupowe i indywidualne
dzieci niepełnosprawnych - w ramach dotacji przyznanej przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego; okres realizacji od 1.07.2010r. do 30.11.2010 r.
„Usprawnianie drogą do samodzielności” – zajęcia grupowe i indywidualne dla
dzieci niepełnosprawnych - w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę
Mazowieckiego; okres realizacji od 1.07.2010 r. do 31.12.2010 r.
„Chcę pracować – kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania
dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy” - w
ramach dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; okres
realizacji od 1.10.2010r. do 20.12.2010 r.
„Mikołaj pełen niespodzianek” – zabawa karnawałowa dla dzieci
niepełnosprawnych - w ramach dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego; okres realizacji 5.12.2010 r.

ŚRODKI POZYSKANE Z 1 % OPP
Stowarzyszenie pozyskało z 1 %
kwotę 141 264,29 (słownie sto czterdzieści
jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 29/100) , w tym na dzieci
niepełnosprawne przekazano kwotę 91 189,05 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 05/100). Pozostałe środki w kwocie:
50 075,24 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 24/100)
przeznaczono na dofinansowanie projektu „Trener Pracy”, na wkład własny w
realizowane programy Stowarzyszenia,
na pokrycie kosztów obsługi biura
Stowarzyszenia.
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