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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM POWIATU RZESZOWSKIEGO
Z realizacji programów i zadań w 2017 roku.
I . Nazwa organizacji
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
POWIATU RZESZOWSKIEGO
II. Siedziba i adres
36-054 MROWLA 52,
adres do korespondencji: 35- 615 Rzeszów ul. Leszka Czarnego 1A, I piętro p. 14-15
III. Data wpisu do rejestru sądowego, nr w rejestrze KRS, NIP:
07.09.2000 r.,
KRS 0000096678
NIP 813-31-89-638
IV. Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną.
działalność nieodpłatna
Reprezentowanie Stowarzyszeń na forum gminnym, powiatowym, krajowym i
międzynarodowym wraz z inicjowaniem i opiniowaniem projektów dotyczących poprawy
sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu rzeszowskiego
Inspirowanie i podejmowanie inicjatyw mających wpływ na decyzję samorządów lokalnych
dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.
Nawiązywanie współpracy i współdziałanie z organizacjami, jednostkami organizacyjnymi i
samorządowymi właściwymi w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym
Prowadzenie poradni i innych tego typu punktów, placówek mających na celu rozwiązywanie
problemów socjalno - bytowych, rehabilitacyjnych i społecznych. Prowadzanie wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, starszych i
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Prowadzenie placówek rehabilitacyjno – terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,
starszych i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
Pomoc i organizacja turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek rekreacyjno – turystyczno –
edukacyjnych promujących aktywny i zdrowy tryb życia pomimo ograniczeń fizycznych i
psychicznych.

Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i
artystycznej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi organizowanie cyklicznych Dni
Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi.
Organizowanie olimpiad sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej osób
niepełnosprawnych wraz z podniesieniem własnej samooceny i wiary we własne możliwości
Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu w rehabilitacji podstawowej, leczniczej,
społecznej i zawodowej poprzez prowadzenie różnych form rehabilitacji oraz współpracę z
innymi tego typu placówkami
Prowadzenie szkoleń młodzieży przygotowującej ją do pracy wolontarystycznej na rzecz osób
niepełnosprawnych, przygotowywanie wolontariuszy do pracy jako asystent osoby niepełnosprawnej
 działalność odpłatna - Związek nie prowadzi działalności odpłatnej
V. Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
Związek Stowarzyszeń nie prowadzi działalności gospodarczej.
VI. Opis działalności statutowej prowadzonej w roku 2017

W roku 2017 Zarząd Związku realizował następujące zadania:
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – zadanie stałe.
Realizacja zadania „Powiatowy Dzień Jedności”.
Realizacja zadania „Podkarpackie kresy”.
Realizacja zadania “Z nurtem Wisły i Odry”
Związek Stowarzyszeń jako organizacja OPP, wpłaty i rozliczenia.
Koordynacja turnusu rehabilitacyjno -integracyjnego.
Udział Delegata Związku w Powiatowej Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja planu przebiegała następująco:
Ad. 1
W 2017 roku kontynuowaliśmy prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Zadanie to wpisało się w stałe
działanie naszej organizacji. Wypożyczalnia funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8.30 do 16.00 w poniedziałki i wtorki oraz w godz. 8.30.15.00 w środy, czwartki i piątki.
Obsługę wypożyczalni zapewniały dwie osoby zatrudnione na umowy o pracę na łącznie 1 1/4
etatu: 1 osoba na 3/4 etatu- pracownik wypożyczalni wynagrodzenie brutto 2000 zł/miesięcznie,
1 osoba na 1/2 etatu – pracownik wypożyczalni, wynagrodzenie 1150 zł brutto miesięcznie.
W ramach umowy o dzieło zatrudnialiśmy również osobę do naprawy i konserwacji sprzętu –
koszt 300 zł. W ramach wypożyczalni dowoziliśmy na prośbę beneficjentów bezpłatnie sprzęt do
domów i z powrotem ale ze względu na ograniczone środki w sporadycznych przypadkach tylko
łóżka. Niestety sprzęt dowoziliśmy wyłącznie w jedną stronę ze względu na ograniczone środki
finansowe.

Zadanie Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w roku 2017 kontynuowane było w ramach
dotacji: Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z umową nr 1/ZP/2017 z dn. 01.03.2017 w wysokości
41 tyś zł; oraz z darowizn otrzymanych z 1% w roku 2016 i 2017 wydaliśmy na ten cel:
6688,30 zł; darowizn osób fizycznych i firm. Środki te pozwoliły nam na realizację umowy z
Powiatem Rzeszowskiem.
W roku 2017 z bezpłatnej wypożyczalni bezpośrednio skorzystało 398 osoby. Udzielono
informacji telefonicznych i osobistych ponad 400 osobom. Pośrednimi odbiorcami usług
prowadzonych przez Związek wypożyczalni są również opiekunowie i osoby zależne naszych
beneficjentów ostatecznych, którzy nie ponoszą kosztów za użyczenie sprzętu dla swoich
podopiecznych, a korzystają z niego przez dłuższy czas nawet ponad 1, 5 roku. Na koniec roku
2017, po inwentaryzacji pozostaje szt. 637 sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego na łączną
wartość: 350 237,98 zł.
Ad.2
W dniu 09 września 2017 w Sokołów Młp. obchodziliśmy – XVII Powiatowy Dzień Jedności z
Osobami Niepełnosprawnymi, na terenie boisk Zespołu Szkół. Na realizację zadania
otrzymaliśmy dotację z PFRON w wysokości: 9 606,31 zł zgodnie z umową nr: 2/skrt/2017 z dn.
16.08.2017. Wkład własny po stronie Związku stanowiły środki Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury z Sokołowa Młp. w wysokości 6783,16 zł.
Ta piękna inicjatywa, do której organizacji zangażowała się społeczność danej gminy w
tym młodzież, strażacy, a przedewszystkim pracownicy Miejsko Gminnego Domu Kultury na
czele z p. Agatą Dec itd. była okazją do zatrzymania się w pędzie upływającego czasu oraz do
zadumy nad sensem i wartością życia i zdrowia. Była również lekcją współpracy i tolerancji dla
drugiej osoby.
Tradycyjne XVII Powiatowy Dzień Jedności odbył się pod patronatem honorowym Biskupa
Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątroby, w obecności Ks. Prałata Wikariusza Biskupiego Jana
Szczupaka, celebrującego polową Mszę Świętą. Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli między
innymi: Aleksander Bobko - Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Stanisław Ożóg - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP. Nie zabrakło oczywiście przedstawiciela Władz Województwa
Podkarpackiego w osobie Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego
oraz przedstawicieli Powiatu Rzeszowskiego na czele z Starostą Rzeszowskim Józefem
Jodłowskim, Wicestarostą Markiem
Sitarzem oraz Przewodniczącym
Rady
Powiatu
Rzeszowskiego Stanisławem Obarą oraz przedstawiciele samorządu Gminy Sokołów Młp na
czele z Burmistrzem P. Andrzejem Ożógiem.
Ad 3
W ramach zadania „Podkarpackie kresy” zorganizowaliśmy dwa wyjazdy dla łącznie 104 osób (I
grupa – 53 osoby, II grupa – 51 osób) kształtujące świadomość uczestników o wartości
otaczających ich dóbr kultury. Promowaliśmy równość szans i pokonywaliśmy stereotypy
myślenia o naszych ograniczeniach wśród samych osób niepełnosprawnych ale i osób z którymi
podczas wyjazdu spotykaliśmy się np. z widzami w teatrze, czy na operze. Wyjazdy łączyły
bowiem elementy nauki poprzez zabawę np. podczas warsztatów w Baszni Dolnej, pomoc w
przygotowywaniu posiłków, a w szczególności nakrywania do stołu, wspieraliśmy również
aktywność fizyczną spacerując po parkach w Nowinach Horynieckich, Bolestraszycach oraz
Przemyślu wraz ze spinaczką na Kopiec Tatarski wraz z przewodnikiem. Przez cały czas
wyjazdów zapoznawaliśmy się również z historią np. Radruża i znajdującej się tam cerkwi,

Przemyśla. Wyjazdy były również okazją do zintegrowania na nowo środowiska osób
niepełnosprawnych z poszczególnych wiosek i miasteczek, uczestników grup, tym bardziej, że
kolejny raz mogliśmy zaprosić do uczestnictwa w naszych zadaniach osoby niepełnosprawne z
powiatu ropczyckiego z zaprzyjaźnioną gminą Niwiska, z którą gminą współpracuje nasza
organizacja. Wspólne spotkania, wymiana doświadczeń, wspomnień z użyciem zakupionego w
ramach sprzętu jeszcze bardziej podniósł wartość wyjazdu. Mogliśmy bowiem na bieżąco po
każdym dniu obejrzeć wykonane zdjęcia wykonane nowym aparatem, nagrane krótkie filmy,
wyświetlane dzięki laptopowi oraz projektorowi zakupionych w ramach zadania. Nasze wrażenia
i przeżyte wspólnie chwile uwieczniliśmy na fotografiach, które po powrocie prezentowaliśmy na
naszej stronie WWW.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową
nr 73/2017 z dn. 14.06.2017 oraz Aneksem z dn. 31.07.2017 w wysokości: 30 156 zł. Całkowity
koszt finansowy realizacji zadania wraz z kosztem wolontariusza (skalkulowanym na wartość 300 zł) wyniósł 32 418,31 zł.
Ad. 4
Kolejnym zadaniem zrealizowanym ze środków PFRON zgodnie z umową nr 3/skrt/2017 z dn.
10.10.2017 był wyjazd integracyjny pod hasłem " Z nurtem Wisły i Odry". Koszt realizacji
zadania wyniósł ogółem 7603,61 zł, z tego z dofinansowania PFRON otrzymaliśmy kwotę 4390
zł. Łącznie w wyjeździe uczestniczyło 52 osoby. Wśród uczestników wyjazdu osoby
niepełnosprawne stanowiły 59,6%, (31 osób) w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności – 4
dzieci, ze znacznym stopniem niepełnosprawności 18 osób, ze stopniem umiarkowanym 8 osób,
lekkim 1 osoba. Spośród niepełnosprawnych uczestników czworo było mieszkańcami miast
powiatu rzeszowskiego, kobiet niepełnosprawnych było 13.
Zrealizowany trzydniowy wyjazd turystyczno krajoznawczy w okolice Gór świętokrzyskich, był
okazją do pokonania własnych barier adaptacyjno prospołecznych. Ukazał również jak piękne
zakątki kryją się w naszej ojczyźnie, do których przy pomocy i zaangażowaniu innych osób
można dotrzeć i je zobaczyć. W ramach projektu stworzyliśmy szansę na uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w wyjeździe w Góry Świętokrzyskie.
Zgodnie z założeniami pierwszym przystankiem rajdu był przejazd i zwiedzanie z
Przewodnikiem Kazimierza Dolnego nad Wisłą, następnie przejechaliśmy do Kielc do Zakładu
Aktywności Zawodowej na posiłek, zakwaterowanie zorganizowane było w Schronisku
Młodzieżowym w Chęcinach. Plan realizacji zadania obejmował również zwiedzanie zamku w
Chęcinach, Jaskina Raj, wąwóz Kadzielnia, a ostatni 3 dzień spędziliśmy na szczycie Łyśca gdzie
zbudowane jest Sanktuarium Relikwi Drzewa Krzyża Świtego.
Każde aktywne uczestnictwo w wyjazdach, rajdach jest również okazją do zdobywania
wiadomości, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczenia się również swojej
odrębności i akceptacji własnej ułomności. Podczas naszych wyjazdów staramy się również
ukazać opiekunom jak duży potencjał chęci i specyficznych zdolności posiadają nasze
niepłnosprawne osoby.
Ad. 5

W 2017 otrzymaliśmy ogółem 6549,80 zł z 1%. Darowizny te wpłynęły na określone cele: z
adnotacją na realizację zadań gminnych Stowarzyszeń: dla Gminy Boguchwała wpłynęło –
2701,10 zł, Głogów Młp. – 144,40 zł, dla Lubeni – 74,70 zł., Sokołów Młp. – 462,20 zł.

Pozostałę wpłaty w wysokości 3 167,40 zł zostały do dyspozycji zadań statutowych Związku
Stowarzyszeń. Zgodnie z podjętą uchwałą środki te pozostawały do dyspozycji poszczególnych
Stowarzyszeń na realizację zadań statutowych związanych z działalnością na rzecz osób
niepełnosprawnych. W trakcie roku 2017 poszczególne Stowarzyszenia wykorzystywały te
środki na realizację np. Wyjazdów integracyjnych – Sokołów Młp. w wysokości 1147,50 zł; na
warsztaty plastyczne i wycieczkę do Warszawy – Boguchwała w wysokości - 2425,42 zł, na
spotkanie mikołajkowe – Głogów Młp – 405 zł;
Ad.6
Jak co roku Związek Stowarzyszeń koordynował realizację turnusu rehabilitacyjnego w terminie
od 21 sierpnia do 04 września 2017. Uczestnikami było 63 osoby w miejscowości Jantar w
Ośrodku "Bursztyn”. Koszt turnusu wyniosił 1230 zł od osoby, w tym osoby niepełnosprawne
korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych wskazanych przez lekarza. Podczas pobytu
uczestniczyliśmy w licznych wycieczkach do pobliskich miejscowości: Kąty Rybackie,
Wielbłądzi Garb, Krynica Morska, Frombork, Elbląg, Malbork, Gdańska Starówka,
Wersterplatte. Wieczory spędzaliśmy przy śpiewie i muzyce w wykonaniu naszego Kolegi ze
Stowarzyszenia z Kamienia Andrzeja Gułu. Uczestnikami turnusu byłi mieszkańcy 5 powiatów:
rzeszowskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego i miasta Rzeszowa.
Dofinansowania otrzymało 12 osób niepełnosprawnych plus opiekunowie – łącznie 22 osoby,
pozostałe osoby poniosły odpłatność za turnus z własnych środków. Z powiatu rzeszowskiego
uczestniczyło łącznie: 26 osób, z czego tylko 3 osoby niepełnosprawne (łącznie 5 osób)
otrzymały dofinansowania PFRON.
Ad. 7
Przewodnicząca Zarządu Związku reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych kolejną
kadencję w pracach w Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Starostwie
Powiatu Rzeszowskiego. Jest to ciało 5 osobowe wyłącznie opiniotwórcze. Opinię i informacje
uzyskane na powyższych zebraniach są przekazywane pozostałym Członkom Związku
Stowarzyszeń. Spotkania Społecznej Rady odbywają się średnio 4 razy w roku, związane są
najczęściej z podziałem środków PFRON na realizację zadań pozostających do dyspozycji przez
PCPR. Jest to 12 zadań, z których Związek wykorzystuje środki na zorganizowanie Powiatowego
Dnia Jedności. Pozostałe zadania realizuje PUP, WTZ ze Zgłobnia oraz beneficjenci
indywidualni w ramach likwidacji barier, zakup sprzętu, zaopatrzenia ortopedycznopomocniczego itp.

VII. Rozliczenie finansowe :
a)

Przychody :

107 404,08 zł

b)

Koszty :

104 580,17 zł

Ad a)
Dotacja Starostwa Powiatu Rzeszowskiego (Wypożyczalnia)
Dotacja PFRON (Powiatowy Dzień Jedności)
Dotacja PFRON (Z nurtem Wisły i Odry)

41.000,00 zł
9 606,31 zł
4 390,00 zł

Dotacja Województwa Podkarpackiego (Podkarpackie kresy)
30 156,00 zł
Darowizny indywidualne
7 920,50 zł
Darowizny 1%
6 549,80 zł
Składki członkowskie
120,00 zł
Przychód z roku ubiegłego
7 659,93 zł
Odsetki bankowe
1,54 zł
_________________________________________________________________
Razem przychody :
107 404,08 zł
Ad b)
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilit.
Powiatowy Dzień Jedności
Z nurtem Wisły i Odry
Podkarpackie kresy
Koszty biurowe
Prowizje bankowe
Zadania gminnych stowarzyszeń (z 1%)

50 073,66 zł
9 606,31 zł
7 603,61 zł
32 118,31 zł
448,38 zł
333,87 zł
4 396,03 zł

_______________________________________________________________________
Razem koszty :

104 580,17 zł

Saldo na koncie bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosiło: 2 822,85 zł na kasie w gotówce
pozostała kwota: 1,06 zł. Razem 2 823,91 zł. Przychód z roku 2017 w całości zostanie
przeznaczony na cele Statutowe Związku.
Uzyskane w 2017 roku dotacje ze środków publicznych zostały rozliczone i zaakceptowane
przez poszczególnych oferentów. Wszystkie rozliczenia - sprawozdania przekazaliśmy w
ustalonych terminach.
VIII. Wolontariat
Podczas realizacji zadania „Podkarpackie kresy” korzystaliśmy z pracy wolontariusza –
Koordynatora zadania – Przewodniczącej Zarządu. Łączny koszt pracy wolontariusza w 2017 r.
został skalkulowany na kwotę 300 zł.
Zarząd Związku zrealizował zadania w 2017 rok dzięki dobrej współpracy wszystkich Zarządów
Gminnych Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Przedstawicielom Powiatu
Rzeszowskiego, PCPR, Urzędu Marszałkowskiego.
Skład Zarządu Związku
Przewodnicząca Zarządu – Jolanta Pieczonka
Sekretarz Zarządu – Czesław Wdowiak
Skarbnik Zarządu – Renata Wójciak
Członek Zarządu – Maria Rejman

Członek Zarządu – Anna Pączek
Członek Zarządu – Antoni Ossoliński
Skład Komisji Rewizyjnej
Anna Sewerniak
Małgorzata Kalandyk
Zofia Walicka
Dziękujemy wszystkim za współpracę.
Rzeszów, 14.03.2018

