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Łódź, dnia 30. marca 2011 roku

Sprawozdanie z działalności w 2010 roku
Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy
„Słyszę Serce”
sporządzone na podstawie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 roku
( Dziennik Ustaw nr 50 poz. 529 z 22 maja 2001 roku )

„To, co możesz uczynić
jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,
ale jest właśnie tym,
co nadaje znaczenie Twojemu życiu.”
A. Schweitzer
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I. DANE STOWARZYSZENIA:
Pełna nazwa Stowarzyszenia:
Siedziba:
Data przyznania statusu OPP:
Data rejestracji w KRS:
NR KRS
REGON

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
30. 09. 2010 r.
27. 11. 2001 r.
0000065400
470743180

ZAŁOŻYCIELE STOWARZYSZENIA:
Agnieszka Blomberg
Przemysław Krężel
Małgorzata Pluto – Kowalska
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Marek Marusik
Wioletta Gawrońska
Elżbieta Ejsbrejner – Górska
Tadeusz Adamus
Marta Kamińska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
VICE PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
SEKRETARZ
SKARBNIK
CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA:
Ewa Klita
Maciej Samulski
Magdalena Ungier
Kinga Chlewska
Agnieszka Furmaniak

do dnia 24. 05. 2010 roku
do dnia 24. 05. 2010 roku
powołana w dniu 24.05.2010 roku
powołana w dniu 24.05.2010 roku

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:
Stowarzyszenie zostało powołane w celach:
1. Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczna osób nieprzystosowanych, ochrona zdrowia oraz
wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją w życiu
społecznym, wykluczonych społecznie, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, żyjących z HIV, ofiar przemocy, wykorzystywanych i nieprzystosowanych, dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, ze szczególnym naciskiem na dobro osób
najbardziej bezradnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
2. Stowarzyszenie będzie rozwijać działalność w zakresie:
Ochrony i promocji zdrowia.
Organizowania i prowadzenia różnych form edukacji, terapii, poradnictwa dla osób,
niepełnosprawnych, uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, oraz potrzebujących wsparcia.
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób.
Działalności charytatywnej.
Pomocy rzeczowej.
Upowszechniania praw człowieka, w szczególności działań związanych z przeciwdziałaniem .
dyskryminacji ze względu na tożsamość, pochodzenie społeczne, płeć lub stan zdrowia.
Działalności na rzecz mniejszości.
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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-

Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem.
Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Upowszechnienia i ochrony praw dziecka.
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działalności wspomagającej naukę, oświatę, edukację i wychowanie.
Wspomagania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promocji kultury fizycznej i sportu.
Działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe
i podmioty publiczne.
Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy ..........między .
...........społeczeństwami.
Promocji i organizacji wolontariatu.
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
I. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
1.
-

Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
Świetlice Socjoterapeutyczne, Przedszkola Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki
Profilaktyki Środowiskowej, Kluby Środowiskowe.
Punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem,
żyjącym z HIV/AIDS, niepełnosprawnych, ich rodzin i bliskich, bezdomnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Ośrodki i oddziały pobytu dziennego.
Ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.
Ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych.
Ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami.
Ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami.
Hostele, mieszkania i programy readaptacyjne.
Telefony zaufania.
Domy dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
Ośrodki opiekuńczo – lecznicze.
Ośrodki readaptacji społecznej dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
Ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej.
Ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne.
Ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.
2.
Tworzenie i prowadzenie programów wychodzenia z bezdomności.
3.
Tworzenie i prowadzenie programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
4.
Tworzenie i prowadzenie programów redukcji szkód z wyłączeniem programów substytucyjnych.
5.
Tworzenie i prowadzenie programów readaptacji osób żyjących z HIV/AIDS.
6.
Organizację
szkoleń
przygotowujących
pracowników
i
wolontariuszy
do
pracy
.
z osobami, niepełnosprawnymi, uzależnionymi, żyjącymi z HIV/AIDS, zagrożonymi .... wykluczeniem
...........i wykluczonymi społecznie.
7.
Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publicznej
.
i wydawniczej.
8.
Współpracę ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu, samorządem lokalnym
.
i organizacjami pozarządowymi,
9.
Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych, .
promocji zdrowia, dla różnych grup społecznych i zawodowych.
10.
Inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych.
11.
Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
II. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
1.

Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.
9.
10.
11.

Świetlice Socjoterapeutyczne, Przedszkola Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki
Profilaktyki Środowiskowej, Kluby Środowiskowe.
Punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem,
żyjącym z HIV/AIDS, niepełnosprawnych, ich rodzin i bliskich, bezdomnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Ośrodki i oddziały pobytu dziennego.
Ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.
Ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych.
Ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami.
Ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami.
Hostele, mieszkania i programy readaptacyjne.
Telefony zaufania.
Domy dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
Ośrodki opiekuńczo – lecznicze.
Ośrodki readaptacji społecznej dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
Ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej.
Ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne.
Ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.
Tworzenie i prowadzenie programów wychodzenia z bezdomności.
Tworzenie i prowadzenie programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Tworzenie i prowadzenie programów redukcji szkód z wyłączeniem programów . substytucyjnych.
Tworzenie i prowadzenie programów readaptacji osób żyjących z HIV/AIDS
Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami,
niepełnosprawnymi, uzależnionymi, żyjącymi z HIV/AIDS, zagrożonymi .
wykluczeniem
i wykluczonymi społecznie.
Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publicznej
i wydawniczej.
Współpracę ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu, samorządem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi,
Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych, .
promocji zdrowia, dla różnych grup społecznych i zawodowych.
Inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych.
Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.

II. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH W 2010 r.
1. Realizacja nieodpłatnej działalności statutowej

-

1 128 815,23 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY STAŁE
Nieubliczne Predszkole Integracyjne „Słyszę Serce” - projekt finansowany ze środków
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi; częściowa odpłatność rodziców i opiekunów dzieci
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce” istnieje od września 2001 roku. Otwarte jest dla
wszystkich dzieci, a w szczególności dla dzieci z następującymi zaburzeniami rozwoju:
▪ Opóźnionym rozwojem mowy;
▪ Opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
▪ Zaburzonym rozwojem percepcji wzrokowej i słuchowej;
▪ Obniżoną sprawnością grafomotoryczną.
Do Przedszkola Integracyjnego przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 roku życia. W 2010 roku uczęszczało do
naszej placówki 42 dzieci, w tym troje z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, jedno z orzeczeniem
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, dwoje z orzeczeniami o niepełnosprawności i troje dzieci
posiadających orzeczenie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego oraz jedno autystyczne.
Dzieci przydzielone są do grup pod względem wiekowym: 2,5-4 latki, 5-latki i 6-latki z uwzględnieniem
rozwoju intelektualnego i emocjonalnego każdego dziecka. W każdej grupie odbywają się codziennie zajęcia
z podstawy programowej MEN, zajęcia dodatkowe i indywidualna terapia logopedyczna i psychologiczna. Ze
względu na integracyjny charakter program został odpowiednio dostosowany do wieku i możliwości
rozwojowych dzieci przy uwzględnieniu standardów edukacyjnych.
Oprócz zajęć dydaktycznych 10 dzieci uczęszczała na zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone przez
dyrektora placówki. Na zajęcia zakwalifikowane zostały dzieci z zaburzonym rozwojem percepcji wzrokowej
i słuchowej, z obniżoną sprawnością grafomotoryczną, z opóźnionym rozwojem mowy, z deficytami
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koncentracji uwagi oraz obniżonym tonusem mięśniowym. 18 dzieci posiadających wadę wymowy lub
opóźniony rozwój mowy uczęszczało na zajęcia z logopedii.
Zadaniem psychologa pracującego w naszym Przedszkolu jest współpraca z rodzicami w sprawach
rozwojowych dzieci, prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi potrzebującymi opieki psychologicznej oraz
formułowanie wstępnych diagnoz co do ich rozwoju.
Na terenie przedszkola odbywają się zajęcia dodatkowe:
▪ Gimnastyka korekcyjna – 1raz w tygodniu;
▪ Język angielski - 2 razy w tygodniu;
▪ Język migowy - 1 razy w tygodniu;
▪ Rytmika - 1 raz w tygodniu;
▪ Religia - 1 raz w tygodniu;
▪ Taniec - 2 razy w tygodniu;
▪ Logopedia - 4 razy w tygodniu;
▪ Terapia Pedagogiczna - 3 razy w tygodniu;
▪ Terapia Psychologiczna - 4 razy w tygodniu;
▪ Zajęcia Teatralne - 1 raz w tygodniu;
▪ Joga - 1 raz w tygodniu.
Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego traktowane są podmiotowo. Mają prawo
do zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy,
a w szczególności do:
▪ Zachowania własnej proporcji między zabawą, nauką i pracą.
▪ Odpoczynku i czasu na własną inicjatywę.
▪ Uczestnictwa w zabawie i zajęciach na świeżym powietrzu.
▪ Rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych.
Kadra pedagogiczna, pracująca nad stworzeniem programu autorskiego nastawionego na wspomaganie
rozwoju umysłowego dziecka wraz z jego edukacją wzbogaconego o techniki twórczego myślenia, kierowała
się mottem: „ Dobrze zna się tylko to, czego dokonało się samemu” /Binet/. Zabawy i gry dydaktyczne
uznaliśmy za ważny czynnik optymalizujący proces integracji, wychowania i nauczania przedszkolnego.
Uruchamiane w ten sposób mechanizmy orientacyjno – poznawcze, motywacyjne i społeczno – wychowawcze
w zachowaniach dzieci przyczyniły się do minimalizowania trudności i niepowodzeń. Zabawy oraz gry
dydaktyczne stały się określonego rodzaju rozrywką umysłową, a jej wynik był naturalną i bezbolesną dla
dziecka oceną jego wysiłków porównywalną z wynikami innych uczestników zabawy. Aktywność dziecka
w formie zabawy była bardzo pomocna w rozwijaniu zdolności dostrzegania znaczących elementów
obserwowanych faktów i zdarzeń, wskazywaniu różnych zależności związków przyczynowo – skutkowych.
Bardzo ważną sprawą, którą podjęliśmy jest to, aby na poziomie wychowania przedszkolnego realizować
należycie program terapii mowy i słuchu.
Przedszkole promowało również ideę integracji wewnątrzprzedszkolnej oraz ze środowiskiem najbliższym
dziecku. Celem kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w naszym Przedszkolu jest
przygotowane ich do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie. Istota integracji, jaką
wyznajemy to tworzenie dla tych dzieci, w ich środowisku, którym jest rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza
oraz środowisko lokalne, takich warunków, by mogły się one pomyślnie rozwijać, bawić i uprawiać różne
rodzaje działalności wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi kolegami. Bez względu na rodzaj
niepełnosprawności, każde dziecko ma te same pogrzeby osiągania określonych celów.
Integracja nie jest, więc jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostaną włączone do
grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć
swoje miejsce w grupie i porazić sobie z powstającymi trudnościami.
Priorytetem także dla nas i naszych podopiecznych było i jest budowanie więzi międzyludzkich, podobnie jak
poczucia godności własnej i szacunku dla wartości. Reforma systemu edukacyjnego wymaga od nas —
nauczycieli — podmiotowego i partnerskiego traktowania uczniów. Takie podejście założyliśmy również
w ramach współpracy z osobami, które współdecydują o stanie edukacji — rodzicami dzieci.
Aby nasza współpraca nie opierała się na stereotypowym przebiegu informacji i rutynowym zachowaniu,
podjęliśmy działania zmierzające do zintegrowania rodziców. Wspólnie zorganizowaliśmy zabawy
mikołajkowe, Wigilię, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanocne zajączki, Noc Świętojańską, konkursy plastyczne
i muzyczne, Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz inne wyjścia i spotkania plenerowe.
Koszty
-

funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słyszę Serce” w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia osobowe
184 801,85 zł
należne składki od wynagrodzeń
32 435,66 zł
czynsz za dzierżawę gruntu i budynku
24 884,05 zł
wyżywienie dzieci
44 166,14 zł
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pomoce dydaktyczne
zajęcia dodatkowe
opłaty eksploatycyjne:
media, telefon, wywóz nieczystości, sprzątanie terenu
usługi materialne i niematerialne w tym:
prace konserwacyjne kotłowni
malowanie pomieszczeń, pranie dywanów
wydatki pozostałe:
prenumerata, śr. czystości, art. przemysłowe, badania
promocja przedszkola ( organizacja pikniku integracyjnego,
powierzchnia wystawiennicza, ogłoszenia prasowe)
-

5 455,85 zł
11 508,61 zł
32542,57 zł
671,00 zł
850,00 zł
12 117,27 zł
1 135,58 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce” - projekt finansowany ze środków
przekazanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W grudniu 2003 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” powołało do życia Warsztat
Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”, do którego uczęszcza 31 osób powyżej 18 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniem na WTZ. Są to osoby o różnym stopniu
niepełnosprawności i z różnymi dysfunkcjami, ponieważ nasze warsztaty nie dobierają uczestników pod
kątem jakiegoś konkretnego schorzenia, lecz dają szansę wszystkim niepełnosprawnym potrzebującym
pomocy. Nasi podopieczni to osoby z porażeniem mózgowym, upośledzeni umysłowo z różnym stopniem
upośledzenia, aż 8 naszych uczestników na stałe porusza się na wózkach, 1 osoba jest niewidoma,
a 2 niedowidzące.
Organizacja zajęć, pracownie, terapia zajęciowa
Zajęcia na Warsztatach odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30. Uczestnicy
są podzieleni na 5 pięcioosobowych grup i jedną grupę sześcioosobową, w których odbywają się zajęcia
terapeutyczne. W ciągu dnia każda z grup odbywa zajęcia w czterech różnych pracowniach zgodnie
z ułożonym grafikiem zajęć. Na warsztaty podopieczni – jeśli wyrażą tylko taką potrzebę - dowożeni są
transportem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym samochodem będącym własnością
WTZ „Słyszę Serce”.
Podopieczni korzystają z terapii w pracowniach:
▪ gospodarstwa domowego i higieny w październiku pracownia została przekształcona na pracownię
przystosowania do życia codziennego - uczestnicy WTZ uczą się przede wszystkim samodzielności
i zaradności życiowej. Tych praktycznych umiejętności nabywają poprzez naukę wykonywania prostych
potraw kulinarnych, gotowania, pieczenia, obsługi urządzeń kuchennych, układania menu, a także poprzez
naukę i utrwalanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, samodzielności, zaradności. Uczestnicy
uczą się i utrwalają umiejętności przygotowania posiłku, wiązania butów, ubierania adekwatnego do pogody
i pory roku, planowania codziennych zajęć, przygotowywania drobnych dekoracji, dbania o porządek.
Pracownia wyposażona jest w kuchnię elektryczną z piekarnikiem, kuchnię mikrofalową, lodówkę,
zmywarkę, drobny sprzęt zmechanizowany, naczynia kuchenne. A także w rzeczy użytku codziennego: nici,
igły, sznurowadła, art. piśmiennicze itp. W ramach tej pracowni prowadzony jest także trening umiejętności
społecznych.
▪ komputerowej - uczestnicy WTZ zapoznają są z zasadami pracy przy komputerach, działania internetu,
uczą się obsługiwać sprzęt m.in. drukarki, aparaty, bindownicę, kserokopiarkę, laminarkę, niszczarkę do
dokumentów) itd. Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera. Uczestnicy podczas zajęć
wykorzystują różne programy, gry edukacyjne, multimedia, kształtują w ten sposób umiejętność skupiania
uwagi, pamięci. Podopieczni uczą się pisania na komputerze i wykonywania prostych prac biurowych ( m.in.
kopertowanie, pisanie prostych pism ). Za pomocą programów komputerowych uczestnicy uczą się, a inni
rozwijają umiejętność pisania i liczenia. W ramach terapii w tej pracowni uczestnicy tworzą scenariusz
serialu, który zostanie wykorzystany w późniejszych etapach terapii. Sala komputerowa wyposażona jest
w siedem komputerów, drukarkę, skaner, cyfrowy aparat fotograficzny, kamerę wideo oraz zestaw
licencjonowanych programów (Windows, Office, Norton Antyvirus).
▪ plastycznej - uczestnicy rozwijają zdolności i wyobraźnię plastyczną. Poprzez posługiwanie się nowymi
narzędziami stymulują swój rozwój psychoruchowy i sprawność manualną, wspomagają rozwój koordynacji
wzrokowo-ruchowej i grafomotoryki, rozwijają i doskonalą zmysły, spostrzegawczość, płynność ruchów rąk,
świadomość aktywności plastycznej, zdolności kompozycji i zdolności doboru różnych form przestrzennych.
Uczestnicy mają możliwość samorealizacji artystycznej poprzez różnorakie techniki plastyczne, rozwijają
zdolności i wyobraźnię plastyczną Podopieczni odwzorowują obrazy wielkich malarzy. Malują na płótnie.
Tworzą klasyczne rysunki różnego rodzaju kredkami. W ramach zajęć plastycznych wykonywane są rzeźby
i płaskorzeźby z plasteliny, modeliny, gliny. Utworzona została 6-cio osobowa grupa, która zajmuje się
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wyrobem sztucznej biżuterii. Zajęcia te poza nabyciem nowych umiejętności, dają również konkretną
możliwość zarobkowania przez osoby niepełnosprawne.
▪ rękodzieła – uczestnicy rozwijają umiejętności nabyte podczas zajęć w pracowni plastycznej. Przy pomocy
poznanych wcześniej technik plastycznych tworzą nowe dzieła. Wykonują przeróżne rzeczy użytku
codziennego, jak również przedmioty ozdobne. Nasi uczestnicy specjalizują się w ozdabianiu przedmiotów
techniką decoupage. Czują się w tym pewnie i wykorzystują swoje umiejętności na każdym etapie pracy.
Malują i ozdabiają ceramikę, drewno, wykonują przedmioty takie jak półeczki, wazony, ramki do zdjęć,
podkładki, zakładki do książek, kompozycje kwiatowe itp. Narzędzia i metody, stymulują sprawność
manualną, wspomagają rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej. Dają możliwość nabycia umiejętności, które
mogą być wykorzystane w przyszłym życiu zawodowym podopiecznego.
▪ muzykoterapii - w ramach terapii w tej pracowni uczestnicy uczą się piosenek, poznają instrumenty
muzyczne. Poprzez śpiew i grę na instrumentach mogą wyrazić siebie, swoje emocje. Zajęcia w tej pracowni
oprócz celów takich rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi czy pozyskiwaniu informacji na temat muzyki
służą integracji w grupie, pomagają nabyć umiejętność współpracy. Jednym z ważniejszych celów jest
relaksacja. Dzięki niej trudna, męcząca gimnastyka - przy muzyce staje się łagodniejsza, przyjemniejsza
i mniej bolesna. Zajęcia muzyko-terapeutyczne przygotowują i usprawniają do samodzielnego wykonywania
podstawowych czynności życiowych oraz przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem. Pracownia
wyposażona jest w gitarę, keybord, instrumenty perkusyjne oraz sprzęt audiowizualny. Podczas zajęć
w pracowni uczestnicy ćwiczą pamięć poprzez uczenie się tekstów ulubionych piosenek. Podopieczni
podczas zajęć przygotowują także występy artystyczne, które umilają wszelkie imprezy.
▪ rehabilitacyjnej - głównym celem działalności pracowni rehabilitacyjnej jest przywrócenie sprawności
fizycznej, jeśli jest to możliwe w danym schorzeniu. Rehabilitacją objęci są wszyscy uczestnicy warsztatów.
Ćwiczenia są indywidualne i dostosowane do możliwości podopiecznego. Pracownia wyposażona jest
w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń – UGUL, rowerek, PowerRider, sprzęt typu „ wioślarz ”, rower eliptyczny
(orbitrek), stepy, stepper, rotory, piłki terapeutyczne, tablice do ćwiczeń manualnych specjalistyczną lampę
nagrzewającą, wałek rehabilitacyjny, różnego rodzaju drobny sprzęt do rehabilitacji.
Uczestnicy WTZ „Słyszę Serce” znajdują się pod stałą opieką:
▪ psychologa, który zajmuje się każdym z uczestników indywidualnie, stawia im diagnozy, pomaga
w rozwiązywaniu problemów, uczy ich rozwijać kompetencje społeczne. Z grupy uczestników zostały
wybrane osoby do indywidualnej terapii podtrzymującej. Problemy poruszane w trakcie spotkań to: izolacja
społeczna, radzenie sobie z niepełnosprawnością, trudności w komunikacji i ekspresji uczuć. Ponadto
utworzono małą grupę terapeutyczną, gdzie podejmowane zagadnienia i ćwiczenia koncentrują się wokół:
budowania empatii, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, treningu asertywności. W ramach swoich
obowiązków psycholog przeprowadza również mediacje między uczestnikami i konsultacje dla rodziców.
▪ logopedy, który w ramach terapii logopedycznej kompleksowo diagnozuje zaburzenia rozwoju mowy
i wady wymowy tych spośród uczestników, u których one występują, a następnie ustala główne cele
i przebieg terapii logopedycznej dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych pacjenta.logopedy, który w ramach terapii logopedycznej kompleksowo diagnozuje zaburzenia rozwoju mowy i wady
wymowy uczestników warsztatów. Następnie ustala główne cele i przebieg terapii logopedycznej
dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych pacjenta.
▪ pracownika socjalnego, uczestnicy WTZ mają możliwość korzystania z porad i pomocy
w zakresie kwestii życiowych i urzędowych. W chwili obecnej pod stałą opieką pracownika socjalnego
znajduje się jedna osoba nieełnosprawna mieszkająca samodzielnie. Pozostali uczestnicy korzystają z jego
porad i pomocy zależnie od potrzeb i sytuacji. Pracownik socjalny pomaga w załatwianiu spraw urzędowych,
spraw prywatnych, uczestniczy w różnych formach aktywizacji zawodowej naszych podopiecznych.
Pracownik socjalny pracuje na podstawie sporządzonych przez siebie indywidualnych planów opieki
i pomocy uczestnikom naszej placówki.
W zakresie integracji ze środowiskiem podopieczni prezentowali swoje dokonania oraz informowali
zainteresowanych o działalności WTZ podczas następujących działań:
▪ wystawa prac podopiecznych na Wernisażu obrazów w Galerii Lutnia w Łodzi;
▪ koordynacja warsztatów „Decoupage” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Łodzi;
▪ uczestnictwo w Piramidzie Tolerancji;
▪ prezentacja prac podopiecznych w galerii „Stara Plebania”;
▪ wystawa prac podopiecznych w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej Łódź – Bałuty filia nr 28.
W zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
podopieczni jako uczestnicy wzięli udział
w następujących projektach:
▪ Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DZWONI” Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 11 osób;
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▪ udział w spotkaniu z przedstawicielem Polskiej „Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 22
osoby;
▪ kilku z naszych uczestników wzięło udział w praktykach zorganizowanych przez Centrum Dzwoni;
▪.dzięki
stałej
współpracy
z
wolontariuszami
podopieczni
mogą
nieodpłatnie
uczestniczyć
w nauce podstaw języka angielskiego i hiszpańskiego.
W zakresie edukacji zdrowotnej podopieczni brali udział w projekcie organizowanym przez studentów
stomatologii, a także uczestniczyli pogadankach wygłaszanych przez pracownika socjalnego i psychologa.
W 2010 roku uczestnicy WTZ brali udział w licznych imprezach integracyjno – kulturalnych, wycieczkach
i konkursach:
▪ imprezy integracyjno-kulturalne:
dyskoteki, bale, imprezy okolicznościowe;
uroczysta wigilia;
uroczyste śniadanie wielkanocne;
Piknik Rodzinny;
wróżby andrzejkowe;
walentynki;
liczne spacery do pobliskiego parku;
wspólnie obchodzone urodziny i imieniny podopiecznych;
uczestnictwo w Piramidzie Tolerancji;
„Dzień latawca” udział w warsztatach wykonywania latawca;
Warsztaty Origami.
▪ konkursy:
Konkursy plastyczne:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON „Cztery Pory Roku ”;
Konkurs na Kartkę Wielkanocną;
Bałucka Wielkanoc;
Konkurs organizowany przez Bibliotekę Bałucka „Marzenia, Fantazje, Pragnienia ”;
Konkurs „ Moje wymarzone wakacje ”.
Konkursy sportowe:
Zawody Sumo i Unihokeja organizowanych przez DPS Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP;
Turniej gry w ping – ponga;
Integrcyjny Turniej WTZ Trambacup;
Olimpiada dla osób niepełnosprwanych w Pabianicach.
Konkursy pozostałe:
Festiwal wypieków wielkanocnych „Mazurek 2010”;
Dzień Chopinowski;
Turniej Mahjong.
▪ wycieczki:
dwudniowa wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego;
wycieczki po Łodzi z cyklu „Poznajmy swoje miasto” współorganizowane z PTTK:
- „Poznajmy swoje miasto, Bałuty ”
- „Poznajmy swoje miasto, Śródmieście ”
Zorganizowane były wyjścia do kina, teatru, ZOO, Muzeum Etnograficznego na wystawę na temat Ameryki
Południowej i do Muzeum Włókiennictwa.
Warsztat Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce” współpracuje w zakresie praktyk studenckich i wizyt studyjnych
z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, Wyższą Szkołą Informatyki oraz z Wyższą Szkołą Edukacji
Zdrowotnej i Nauk Społecznych.
Corocznie WTZ „Słyszę Serce” bierze udział w akcji PCK „Góra grosza”.
Kadra
Do kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce” w 2010 roku zalicza się: kierownik WTZ, pięciu
instruktorów terapii zajęciowej, dwóch rehabilitantów, psycholog, logopeda, pracownik socjalny, pracownik
administracyjno-kadrowy, kierowca, księgowa, sprzątaczka.
Do obowiązków kadry terapeutów oprócz prowadzenia zajęć warsztatowych należy prowadzenie
dokumentacji tychże zajęć, czyli dzienników zajęć, książek uczestników, diagnoz, programów swoich
pracowni oraz comiesięcznych sprawozdań.
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W zakresie poszerzania kwalifikacji zawodowych instruktorzy terapii zajęciowej i pozostali pracownicy WTZ
wzięli udział w konferencjach i szkoleniach, także
dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej
podopiecznych oraz pozyskiwania funduszy unijnych.
W całej działalności WTZ „Słyszę Serce” udało się zebrać stałą grupę 31 podopiecznych, którzy korzystając
z różnorakich oferowanych na warsztatach form terapii mają możliwość rozwoju psychofizycznego,
zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, w miarę możliwości usamodzielniania się, rozwijania
własnych zainteresowań oraz poznawania przyjaciół. W szczególności u tych osób, które uczestniczą
w zajęciach od początku zauważono poprawę formy psychofizycznej, nabycie nowych umiejętności zarówno
praktycznych jak i społecznych, rozbudzenie zainteresowań. Dzięki temu, że podopieczni czują się
doceniani, ich nawet najmniejsze postępy są zauważane, nabrali wiary, że mogą pokonać trudności życiowe.
Największe postępy można zaobserwować w zakresie motywacji i kompetencji pracy.
Priorytetem na rok 2011 będzie dalsza rehabilitacja i terapia uczestników, której celem ma być stopniowe
usamodzielnianie się podopiecznych
Koszty
-

funkcjonowania WTZ „Słyszę Serce” w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia osobowe
należne składki od wynagrodzeń
materiały
energia, gaz, woda
usługi materialne i niematerialne
transport uczestników WTZ
szkolenia pracowników
ubezpieczenie uczestników i mienia
trening ekonomiczny
wycieczki
materiały do terapii
doposażenie
wydatki pozostałe (prasa, bilety)
-

278 661,34 zł
48 973,23 zł
22 523,72 zł
17 520,33 zł
25 165,21 zł
60 543,23 zł
2 486,40 zł
1 344,92 zł
16 470,95 zł
3 373,80 zł
14 779,09 zł
10 126,20 zł
955,15 zł

Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy KAZiK - projekt finansowany ze środków
przekazanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Głównym założeniem Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego KAZiK jest organizowanie
i prowadzenie specjalistycznego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Przez cały okres sprawozdawczy placówka funkcjonowała 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00 - 19.00. Współpracowano stale z kuratorami sądowymi podopiecznych, pracownikami
socjalnymi oraz wychowawcami z Gimnazjów. Główny cel, czyli: ograniczenie wśród dzieci i młodzieży
zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi
czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne, jest systematycznie osiągany. Również systematycznie
realizowane są działania zmierzające do osiągnięcia celów szczegółowych, czyli:, poprawa warunków
zdrowotnych w zakresie zdrowia psychofizycznego, zmniejszenie skutków deprywacji podstawowych potrzeb
rozwojowych, aktywizowanie rozwoju osobowości dzieci, stworzenie korzystnych warunków wychowawczych,
pomoc w odreagowaniu napięć, lęków, niepokojów oraz innych negatywnych emocji, zapewnienie dzieciom
właściwej opieki i organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci, wdrażanie do
prawidłowego pełnienia ról społecznych, zwiększenie odporności na działania patologiczne wśród
niepełnoletnich, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, wspieranie rodziny
w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz prewencja i edukacja w zakresie podejmowanych przez dzieci
tzw. ryzykownych zachowań (używania środków psychoaktywnych, przedwczesnej inicjacji seksualnej,
wchodzenia w konflikt z prawem, ucieczek, zaniedbywania obowiązku szkolnego).
W ramach Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego Kazik w 2010 roku w oparciu o pozyskane środki
finansowe z projektów okresowych zorganizowane były wyjazdy integracyjne dla młodzieży:
- Przesieka k/Karpacza w Sudetach - 7 dni pobytu w bazie harcerskiej
- Boksze Stare na Pojezierzu Augustowskim – 10 dni w gospodarstwie agroturystycznym
- Gamerki Stare k/Olsztyna na Warmii – 14 dni na polu namiotowym
- Łaznowska Wola k/Łodzi – 14 dni w gospodarstwie agroturystycznym
- Lewin Kłodzki w Kotlinie Kłodzkiej w Sudetach – 7 dni w pensjonacie turystycznym
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Koszty
-

funkcjonowania Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego Kazik w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia osobowe
18 330,00 zł
należne składki od wynagrodzeń
2 670,00 zł
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych
5 000,00 zł

Świetlico-Klub dla Niesłyszących
Punkt Konsultacyjno-Poradniczy dla Niesłyszących
W sali przy kościele Jezuitów na ul. Sienkiewicza w każdy piątek od godziny 16.00 do 20.00 funkcjonowała
świetlica dla dorosłych, aby niesłyszący mieli okazję spotkać się w większym gronie, wspólnie spędzić czas
przy filiżance herbaty i ciastku. Całe więc rodziny przychodzą do Świetlicy, gdzie dorośli mogą się dowoli
„nagadać” (tzn. „namigać”), bo dziećmi zajmują się wolontariusze, którzy organizują im atrakcyjne zajęcia
artystyczne i edukacyjne.
Idea jaka przyświecała przy tworzeniu Świetlico-Klubu, była dość prosta. Zależało nam na stworzeniu
miejsca, gdzie niesłyszący mogliby w dowolny sposób tworzyć swój świat – świat ciszy. Dlatego większość
inicjatyw jakie są podejmowane w tym miejscu wychodzi ze strony samych podopiecznych. Zarząd
Stowarzyszenia ogranicza się do zapewnienia środków na proponowane inicjatywy i do realizowania spotkań
tematycznych podnoszących świadomość osób z dysfunkcją słuchu na tematy społeczne, zdrowotne czy
finansowe.
W roku 2010 ze świetlicy skorzystało tygodniowo, średnio 120 osób dorosłych oraz około 30 dzieci.
W ramach Świetlico – Klubu prowadzono zajęcia dydaktyczne, dyskusje dotyczące interpretacji prawa
i przepisów (ZUS, PFRON, MOPS). Odbyły się turnieje sportowe, loterie, spotkania świąteczne
i okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości. Dla 14 –stu osób Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy
„Słyszę Serce” udostępniło specjalne bilety bezpłatne na komunikację miejską.
Imprezy okolicznościowe – frekwencja:
▪ „Jajko Wielkanocne”
42 osoby + goście specjalni
▪ Dzień Głuchego
56 osób
▪ Zabawa Andrzejkowa (wróżby)
60 osób
▪ Wieczór Wigilijny
50 osób + goście specjalni
Punkt Konsultacyjno-Poradniczy dla Niesłyszących
Punkt Konsultacyjno-Poradniczy ściśle związany jest z działalnością Świetlico-Klubu, którego uczestnicy są
głównymi beneficjentami świadczonych porad z dziedziny psychologii, ubezpieczeń, polityki społecznej.
Osobą prowadzącą Punkt Konsultacyjno-Poradniczy jest Pan Ryszard Powązka – tłumacz przysięgły języka
migowego, biegły sądowy ds. głuchoniemych.
PROGRAMY I PROJEKTY OKRESOWE
„Pajacyk” – projekt finansowany ze środków Polskiej Akcji Humanitarnej
termin realizacji zadania w okresie od 02. 01. 2010 r. - 25. 06. 2010 r.
Dzięki dotacji Programu Pajacyk w roku szkolnym 2009/10 20 podopiecznych nie tylko mogło zjeść
pełnowartościowy obiad, ale też współuczestnicząc we wszystkich czynnościach organizacyjnych
(planowanie, zakupy, gotowanie) – nabyło wiele cennych umiejętności z tym związanych. Ponadto, dzięki
uczestnictwu w programie, skorzystaliśmy z uprzejmości wolontariuszy PAH, którzy przeprowadzili u nas
warsztaty o prawach dziecka.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wyżywienie uczestników
3 142,69 zł
„Street Business Toolkit” – edukacja przedsiębiorczości – projekt finansowany ze środków Street
Kids International
termin realizacji zadania w okresie od 01. 01. 2010 r. – 30. 04.2010 r.
Program „Street Business Tolkit" – zakładał pokazanie młodzieży podstawowych zagadnień
w biznesie, wprowadzenie pojęcia popytu i konkurencji, stosunków z klientem, opracowanie strategii
pozyskiwania klientów, lokalizacja przedsiębiorstwa i zrozumienie potrzeb klientów, pojęcie kosztów
utrzymania i kosztów rozpoczęcia działalności oraz metod, jak je obliczać, planowanie wydatków
i operowania zyskiem w celu utrzymania dochodowej działalności, poznawanie związku pomiędzy sukcesem
w biznesie a umiejętnościami rozwiązywania problemów, biznes plany dla pomysłów na własną działalność
gospodarczą. Młodzież uczestnicząca w programie otrzymała stypendia, służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych, umożliwieniu im rozwoju potencjału intelektualnego, wsparcia w kontynuacji nauki oraz
pomocy w podjęciu działalności zawodowej.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
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-

stypendia dla uczestników projektu
wyjazd integracyjny

-

19 000,00 zł
3 409,90 zł

„Ceną wielkości jest odpowiedzialność” - szkoła liderów młodzieżowych – projekt finansowany ze
środków PTC Sp. z o.o. Centrum Wolontariatu
termin realizacji zadania w okresie od 08. 02. 2010 r. do 30. 06. 2010 r.
W projekcie zostało zrealizowanych 18 warsztatów z zakresu psychoedukacji i aktywizacji. Oprócz cyklu
zajęć szkoleniowych projekt obejmował remont sali do szkoleń, która dzięki temu z obskurnej nory
przekształciła się w kameralną, klimatyczną salę nie tylko szkoleniową, ale też do zabaw i odpoczynku.
Kolejnym bardzo ważnym elementem projektu był udział uczestników w spektaklu „Kroniki Sejneńskie” oraz
wspaniałe, interaktywne zajęcia z opowieściami Bożeny Szroeder i Michała Moniuszko z Fundacji Pogranicze
o dialogu międzykulturowym, programach edukacyjnych, motywowaniu i zaangażowaniu lokalnej młodzieży
w pracę artystyczną oraz warsztaty o przeciwdziałaniu dyskryminacji, prawach człowieka i prawach dziecka
zrealizowane przez Izabelę Podsiadło – Dacewicz, znaną i cenioną trenerkę, współautorkę wielu publikacji
edukacyjnych.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia trenerów
3 000,00 zł
adaptacja pomieszczeń
3 038,45 zł
doposażenie
2 984,23 zł
koszty poniesione na rzecz beneficjentów projektu
10 977,32 zł
„Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie” - zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci
i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne
i grupowe – projekt finansowany ze środków Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
termin realizacji zadania w okresie od 01. 03. 2010 r. do 27. 12. 2010 r.
Celem programu było poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie
komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z własną złością i agresją. Niezwykle istotnym
zadaniem było również przygotowanie kadry wychowawczej do pracy z agresywnym uczniem, oraz pomoc
dzieciom, które są sprawcami przemocy poprzez cykl szkoleń w ramach jednego z bloków projektu.
Dodatkowo prowadzony były program terapeutyczny dla sprawców przemocy w formie co miesięcznych
warsztatów. Projekt trafił do trzech grup bezpośrednich beneficjentów sprofilowanych pod kątem wieku,
dojrzałości emocjonalnej interpersonalnej oraz płci dostosowanych do wymogów każdego z bloków.
W pierwszym bloku edukacyjno-profilaktycznym wzięła udział młodzież gimnazjalna uczęszczająca do
4 wybranych specjalnie do projektu Gimnazjów. W drugim młodzież będąca sprawcami przemocy w grupie
liczącej 15 osób. W trzecim nauczyciele z Gimnazjów, w których wcześniej przeprowadzono zajęcia
z uczniami oraz nauczyciele ze Szkoły Specjalnej Podstawowej, gdzie pracuje się z dziećmi szczególnie
agresywnymi.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych :
prowadzenie warsztatów w szkołach
2 880,00 zł
prowadzenie warsztatów dla nauczycieli
2 160,00 zł
obsługa administracyjna (księgowość) i koordynacja
2 000,00 zł
opłaty eksploatacyjne za lokal
1 760,00 zł
„Zapobieganie spożywaniu alkoholu ” - program edukacyjny na temat konsekwencji zdrowotnych,
społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych – projekt finansowany ze środków
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
termin realizacji zadania w okresie od 15. 02. 2010 r. do 28. 12. 2010 r.
W ramach programu ostały zorganizowane dwa cykle szkoleń dla dwóch grup odbiorców: podopiecznych
świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy stowarzyszeniu oraz wychowanków Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla młodzieży niedosłyszącej przy ul. Siedleckiej w Łodzi. Zakres zajęć obejmował
psychoedukację, zachowania ryzykowne oraz aktywizacje społeczną: Trening otwarcia, Warsztaty
komunikacji, Emocje, Konflikt, Asertywność, Miłość, seks, związek, Profilaktyka uzależnień, Profilaktyka
przestępczości, Trudne sytuacje, Prawa dziecka i prawa człowieka, Internetowe zagrożenia, Kim jest lider,
Tworzenie projektów i animacja lokalna oraz warsztaty ekspresji i poszerzania możliwości twórczych.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych :
wynagrodzenie trenerów
7 872,00 zł
wynagrodzenie tłumacza języka migowego
1 728,00 zł
obsługa administracyjna (księgowość) i koordynacja
2 000,00 zł
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-

opłaty eksploatacyjne za lokal

-

3 600,00 zł

„Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery” – projekt finansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji zadania w okresie od 01. 06. 2010 r. do 31. 12. 2010 r.
Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery był intensywnym, kompleksowym programem przygotowującym
podopiecznych organizacji - młode osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym do
utworzenia spółdzielni socjalnej. Program składał się z dwóch modułów:
- wykładowo warsztatowe działania dla liderów ekonomii społecznej w stowarzyszeniu wnioskującym,
związane z przygotowaniem merytorycznym i administracyjnym do utworzenia i funkcjonowania spółdzielni
socjalnej oraz coaching – pomoc i kierowanie procesem przygotowania do utworzenia nowego podmiotu.
- cykl szkoleniowo warsztatowy przygotowujący podopiecznych do współutworzenia spółdzielni.
W module dla młodzieży połączone zostały zajęcia z psychoedukacji z edukacją w zakresie przedsiębiorczości
oraz kursami zawodowymi.
Ostatecznym rezultatem programu było utworzenie przez MSP „Słyszę Serce” oraz podopiecznych - podmiotu
spółdzielczości socjalnej – młodzieżowej agencji pracy tymczasowej.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
koszty osobowe administracji i obsługi projektu
11 200,00 zł
koszty osobowe merytoryczne
56 800,00 zł
koszty osobowe – promocja projektu i opracowanie materiałów
5 000,00 zł
koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu
47 756.03 zł
koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu
13 498,97 zł
wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu
1 438,90 zł
„Ekonomia na ulicy” – projekt finansowany ze środków Fundacji dla Polski
termin realizacji zadania w okresie od 01. 03. 2010 r. do 30. 09. 2010 r.
Program przeznaczony był dla młodzieży, która dzięki uczestnictwu w nim otrzymała stypendia, służące
wyrównywaniu szans edukacyjnych. W ramach programu sfinansowane zostały zewnętrzne kursy związane
z nauką zawodu, min.: kurs tworzenia stron internetowych, kurs fotografii i profesjonalnej obróbki zdjęć.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
- stypendia indywidualne
6 000,00 zł
- koszty obsługi projektu
600,00 zł
„Szkolenie z wiedzy na temat HIV wśród pracowników służb interwencyjnych” – projekt
finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
termin realizacji zadania w okresie od 01. 11. 2010 r. do 30. 11. 2010 r.
Projekt ten został zrealizowany w ramach priorytetu: IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich na podstawie umowy z Województwem Łódzkim.
W ramach realizacji projektu przeszkolono pracowników Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
z zakresu wiedzy o HIV/AIDS i umiejętności ograniczenia ryzyka.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych :
7 360,00 zł
artykuły biurowe
200,00 zł
materiały szkoleniowe
425,00 zł
wynajęcie sali
500,00 zł
poczęstunek
299,99 zł
„Ograniczenie ryzyka transmisji HIV wśród pracowników służb interwencyjnych” – projekt
finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

termin realizacji zadania w okresie od 03. 12. 2010 r. do 30. 01. 2011 r.
Projekt ten został zrealizowany w ramach priorytetu: IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich na podstawie umowy z Województwem Łódzkim.
W ramach realizacji projektu przeszkolono pracowników Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej
w Rawie Mazowieckiej z zakresu wiedzy o HIV/AIDS i umiejętności ograniczenia ryzyka.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych :
4 300,00 zł
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-

artykuły biurowe
materiały szkoleniowe

-

200,00 zł
1 075,00 zł

„Działania sprzyjające ograniczeniu szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem
środków psychoaktywnych” – projekt finansowany ze środków
Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi i środków finansowych własnych
termin realizacji zadania w okresie od 17. 03. 2010 r. do 27. 12. 2010 r.
Działania w tym obszarze miały na celu poszerzenie oferty ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych wśród
osób świadczących usługi seksualne, używających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych, nie
korzystających z programów profilaktyczno- leczniczych, w miejscach przebywania odbiorców projektu.
Program realizowany był przez działania prowadzone w środowisku osób świadczących usługi seksualne
i używających narkotyków, pozostających poza wszelkimi systemami opieki zdrowotnej, polegające m.in. na
przekazywaniu informacji o ryzyku transmisji HIV, STI i używania substancji, o formach i miejscach
pomocy, na rozdawnictwie ulotek i prezerwatyw.
Program obejmował działania edukacyjno-motywacyjne:
1. Działania edukacyjne:
- Edukacja prozdrowotna z zakresu transmisji HIV i STI, oraz bezpieczniejszych zachowań społecznych przekazywanie wiedzy nt. transmisji HIV i chorób przenoszonych drogą płciową (ulotki, rozmowy);
- Edukacja prozdrowotna z obszaru uzależnień - przekazywanie wiedzy nt. konsekwencji brania środków
odurzających (ulotki, rozmowy);
- Rozdawnictwo pakietów edukacyjnych – ulotki tematyczne dot. Zagadnień HIV/AIDS, uzależnień, chorób
kobiecych, zapobieganiu niechcianej ciąży, adresy placówek świadczących usługi medyczne, profilaktyczno
lecznicze.
2. Działania motywacyjne:
- Motywowanie do korzystania z instytucjonalnej pomocy ( baza danych, zaproszenie do skorzystania
z poradnictwa socjalnego );
- Pośrednictwo w korzystaniu ze specjalistycznej pomocy ( lekarz, psycholog, prawnik, itp. );
- Pomoc i wsparcie w krytycznych momentach życiowych – zaproszenie do skorzystania z oferty pomocy
specjalistycznej ( poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego, poradnictwo
indywidualne );
- Informacja o placówkach i instytucjach oraz formach pomocy – baza danych; oferta pośrednictwa
w uzyskaniu pomocy.
3. Profilaktykę bezpośrednią:
- Rozdawnictwo prezerwatyw.
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych:
działania edukacyjno motywacyjne
4 800,00 zł
obsługa administracyjna (koordynacja, księgowość)
240,00 zł
„Poradnictwo specjalistyczne w obszarze socjalnym dla osób nie korzystających z oferty
profilaktyczno-leczniczej, użytkowników narkotyków i prostytuujących się, oraz ich rodzin” –
projekt finansowany ze środków Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi środków
finansowych własnych
termin realizacji zadania w okresie od 04. 03. 2010 r. do 27. 12. 2010 r.
Działania w tym obszarze miały na celu zwiększenie dostępności i poszerzenia oferty działań zmierzających
do ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób używających substancji psychoaktywnych,
świadczących usługi seksualne i nie korzystających z oferty profilaktyczno-leczniczej.
Obejmowały one działania o charakterze:
poradnictwa około testowego
informacyjno-edukacyjnym na temat ryzyka związanego z używaniem substancji
wsparcia emocjonalnego w kierunku niwelowania postaw rezygnacji
motywującym do zmiany zachowania oraz uczestnictwa w programie profilaktycznym lub . . . . ...
leczniczym
informacyjnym na temat form i placówek świadczących specjalistyczną pomoc
interwencji socjalnej (udzielanie pomocy w sprawach jak: pisanie podań, kontakt z urzędami, . ...
placówkami świadczącymi pomoc specjalistyczną)
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych :
poradnictwo socjalne
4 200,00 zł
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obsługa administracyjna (koordynacja, księgowość)

-

420,00 zł

„Program wsparcia dla rodzin i bliskich osób szkodliwie używających i eksperymentujących
z substancjami psychoaktywnymi, dotkniętych dysfunkcją spowodowaną HIV/AIDS” – projekt
finansowany ze środków Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi środków finansowych
własnych
termin realizacji zadania w okresie od 18. 03. 2010 r. do 27. 12. 2010 r.
Działania w tym obszarze miały na celu zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy
rodzinom i bliskim osób zagrożonych dysfunkcją spowodowaną HIV/AIDS i szkodliwym spożywaniem
substancji psychoaktywnych.
Cele programu realizowane były przez następujące działania:
1. Wsparcie grupowe o charakterze integracyjno-motywacyjnym - oddziaływanie wspomagające
w trudnych sytuacjach oraz uczenie potrzebnych umiejętności życiowych, skierowane do rodzin
i bliskich osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, dotkniętych
dysfunkcją spowodowaną HIV/AIDS.
Cel:
jednostkowe doświadczenia uczestników, interpersonalne interakcje członków grupy;
poprawa funkcjonowania osobistego;
świadomość łatwości lub trudności w mówieniu o uczuciach towarzyszących.
2. Zajęcia umiejętności psychospołecznych z zakresu doskonalenia, kształtowania i rozwijania określonych
umiejętności radzenia sobie z problemem narkotyków i HIV/AIDS w rodzinie oraz rozwoju osobistego.
Cel:
kształtowanie pozytywnych relacji i rozwój umiejętności społecznych
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych:
działania integracyjno motywacyjne
4 800,00 zł
prowadzenie zajęć nt. umiejętności psychospołecznych
2 700,00 zł
obsługa administracyjna (koordynacja, księgowość)
750,00 zł
„Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście uzależnień i HIV/AIDS” – projekt
finansowany ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi środków finansowych własnych
termin realizacji zadania w okresie od 15. 02. 2010 r. do 28. 12. 2010 r.
Podstawowym założeniem projektu było przeszkolenie przyszłej kadry pedagogicznej pod kątem działań
sprzyjających ograniczeniu szkód zdrowotnych spowodowanych ryzykownymi zachowaniami, i ich
konsekwencjami, zarówno w sferze zdrowotnej jak i społecznej Edukowanie przyszłych pedagogów, stworzyło
szansę wyposażania studentów w wiedzę o ryzyku i niebezpieczeństwach wynikających z sięgania po środki
psychoaktywne, ale też podejmowania ryzykownych zachowań. Cele programu realizowane były przez
prowadzenie szkoleń wśród grupy docelowej. Obejmowały one następujące elementy:
Koszty realizacji projektu w podziale rodzajowym:
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych :
wykład
2 700,00 zł
zajęcia interaktywne
3 300,00 zł
- obsługa administracyjna (koordynacja, księgowość)
600,00 zł
2. Odpłatna działalność statutowa w roku 2010.
W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie prowadziło odpłatną działalność statutową i z tego tytułu
uzyskało przychody w kwocie 1 750,00 zł. Przychody te odpowiadały wysokości poniesionych kosztów.
Wynik z tego tytułu na działalność odpłatna wynosi 0,00 zł.
3. Działalność gospodarcza w okresie sprawozdawczym nie była prowadzona przez Stowarzyszenie.

III. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
w załączeniu:
Uchwała nr 40/11/2008 z dn. 17.11.2008 w sprawie ubiegania się o uzyskanie statusu Organizacji
pożytku Publicznego
Uchwała nr 50/05/2010 z dn. 24.05.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia za rok 2009
Uchwała nr 51/05/2010 z dn. 24.05.2010 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji
członka Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 52/05/2010 z dn. 24.05.2010 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
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-

Uchwała nr 53/05/2010 z dn. 24.05.2010 w sprawie nowej treści Statutu

IV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
W roku 2010 Stowarzyszenie uzyskało następujące przychody:
Nazwa

Wartość

darowizny pieniężne, aukcje, nagrody

24 863,75zł

darowizny rzeczowe na działalność statutową

253,70 zł

zbiórka publiczna

W 2010 roku Stowarzyszenie
nie otrzymało i nie
wydatkowało środków
finansowych pochodzących
ze zbiórki publicznej

1% od podatku dochodowego osób fizycznych

Status OPP Stowarzyszenie
posiada od listopada 2010r.

wpływy z nawiązek sadowych

W 2010 roku Stowarzyszenie
nie otrzymało i nie
wydatkowało środków
finansowych pochodzących z
nawiązek sądowych

z tytułu działalności gospodarczej

W 2010 roku Stowarzyszenie
nie prowadziło działalności
gospodarczej

na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słyszę Serce”

381 273,96 zł

na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”

507 571,23 zł

na rzecz Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego Kazik

26 000,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Pajacyk” finansowanego ze środków
Polskiej Akcji Humanitarnej

3 142,69 zł

na rzecz zadania okresowego „Street Business Toolkit” finansowanego ze
środków Street Kids International

22 409,90 zł

na rzecz zadania okresowego „Ceną wielkości jest odpowiedzialność”
finansowanego ze środków PTC Sp. z o.o. Centrum Wolontariatu

20 000,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Zapobieganie stosowaniu przemocy w
rodzinie” finansowanego ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Łodzi

8 800,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Zapobieganie spożywaniu alkoholu”
finansowanego ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

15 200,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery”
finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

135 693,90 zł

na rzecz zadania okresowego „Ekonomia na ulicy” finansowanego ze
środków Fundacji dla Polski

6 600,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Ograniczenie ryzyka transmisji HIV wśród
pracowników służb interwencyjnych” finansowanego ze środków POKL

5 575,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Szkolenie z wiedzy na temat HIV wśród
pracowników służb interwencyjnych” finansowanego ze środków POKL

8 784,99 zł

na rzecz zadania okresowego „Działania sprzyjające ograniczeniu szkód
zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem środków
psychoaktywnych ” finansowanego ze środków Wydziału Zdrowia
Publicznego Urzędu Miasta Łodzi

4 000,00 zł
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na rzecz zadania okresowego „Poradnictwo specjalistyczne w obszarze
socjalnym dla osób nie korzystających z oferty profilaktyczno-leczniczej,
użytkowników narkotyków i prostytuujących się, oraz ich rodzin”
finansowanego ze środków Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta
Łodzi

4 000,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Program wsparcia dla rodzin i bliskich
osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami
psychoaktywnymi, dotkniętych dysfunkcją spowodowaną HIV/AIDS”
finansowanego ze środków Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta
Łodzi

7 000,00 zł

na rzecz zadania okresowego „Psychospołeczne aspekty ryzykownych
zachowań w kontekście uzależnień i HIV/AIDS ” finansowanego ze
środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

4 500,00 zł

V. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W roku 2010 roku Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:
 realizacja celów statutowych
umowy wieloletnie
projekty okresowe
 koszty administracyjne
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatek i opłaty
wynagrodzenia i ZUS
amortyzacja
pozostałe koszty
 koszty finansowe

-

1 130 565,23
884 868,75
245 706,48
51 978,36
3 489,14
2 876,15
1 027,38
16 192,36
699,92
27 693,41
1 573,01

VI. ZATRUDNIENIE W STOWARZYSZENIU
Zatrudnienie
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce” w 2010 roku
MIESIĄC

ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Styczeń

24

22,75 etatu

Luty

23

21,75 etatu

Marzec

25

23,25 etatu

Kwiecień

25

23,25 etatu

Maj

26

24,25 etatu

Czerwiec

26

24,25 etatu

Lipiec

26

24,25 etatu

Sierpień

25

23,75 etatu

Wrzesień

24

23,00 etatu

Październik

24

23,00 etatu

Listopad

23

22,25 etatu

Grudzień

23

22,25 etatu

1. Wyżej wymienione zatrudnienie nie obejmuje osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd
MSP „Słyszę Serce” jest organem działającym społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, diet ani nie otrzymuje
zwrotu kosztów pracy społecznej.
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2. Koszty wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę wynosiły:
pensje podstawowe
472 559,11 zł
premia
26 075,30 zł
Pracownicy nie otrzymywali poza pensją podstawową i premią dodatkowych świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych.
3. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wynosiły
498 634,41 zł
W/w koszty sfinansowane były:
ze środków MOPS/PFRON
283 309,00 zł
ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
184 801,85 zł
ze środków MOPS
18 330,00 zł
ze środków własnych
12 193,56 zł
4. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wynosiły W/w koszty sfinansowane były:
ze środków MOPS
ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
ze środków Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
ze środków PTC Sp. z o.o. Centrum Wolontariatu
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO ze środków POKL
ze środków własnych
-

132 930,00 zł
5 000,00 zł
21 820,00 zł
15 000,00 zł
1 200,00 zł
73 000,00 zł
11 660,00 zł
5 250,00 zł

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych.
2. Stowarzyszenie nie posiada lokaty bankowej.
3. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyło żadnych
nieruchomości, środków trwałych.
4. Aktywa Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010r. wynoszą 71 285,05 zł, a krótko terminowe zobowiązania
na dzień bilansowy: 56 496,42 zł ( w tym objęte porozumieniem ratalnym 27 121,24 zł ).
5. Stowarzyszenie nie ma żadnej zleconej działalności przez podmioty państwowe i samorządowe.
6. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa. Roczna
deklaracja podatkowa CIT8 wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową została złożona.
Naliczone w okresie Zapłacone w okresie Różnica zapłacona w
sprawozdawczym
sprawozdawczym
2011 roku
Składki ZUS :
umowy o pracę
umowy cywilno-prawne
Podatek dochodowy od osób fizycznych:
umowy o pracę
umowy cywilno-prawne

192 387,93 zł
22 553,18 zł

180 002,20 zł
22 553,18 zł

12 385,72 zł
0,00 zł

27 911,00 zł
12 157,00 zł

25 772,00 zł
12 157,00 zł

2 139,00 zł
0,00 zł

Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego jak i składki ZUS były regulowane przez Stowarzyszenie
terminowo. Pozostające zobowiązania na 31.12.2010r. dotyczą składek z ostatniego miesiąca i zostały
uregulowane.
Stowarzyszenie składa do I Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty następujące dokumenty: bilans brutto na dzień
31.12.20 o roku, rachunek zysków i strat za 2010 rok, informacje dodatkowa do sprawozdania,
CIT.8,.CIT.8/0.
7.

W

okresie

Data
kontroli
31.

sprawozdawczym

w

Stowarzyszeniu

Organ
kontrolujący

marca Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna

20. kwietnia Street

były

przeprowadzane

Zalecenia
- usunięcie zniszczonych mebli z tarasu
- utworzenie książki kontroli

Kids - uzupełnienie dokumentacji programu o plany
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następujące

kontrole:

Realizacja
zaleceń
Zalecenia
zrealizowano
Zalecenia
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International

perspektywiczne stypendystów

zrealizowano

21. czerwca Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna

- wymiana piasku w piaskownicy

Zalecenia
zrealizowano

08.
październik

MOPS

- umieszczenie tablicy informacyjnej na zewnątrz
Zalecenia
placówki
zrealizowano
- uzupełnienie dziennika zajęć o szczegółowe informacje
nt. zajęć
- zatrudnienie dodatkowej osoby z wykształceniem
pedagogicznym

28.
październik

Wydział Zdrowia - stworzenie list obecności osób uczestniczących w
Publicznego UMŁ spotkaniach.

02-09.
listopad

MOPS

Zalecenia
zrealizowano

- zmiana nazewnictwa w zeszytach treningu
Zalecenia
ekonomicznego
zrealizowano
- sporządzanie protokołów ze spotkań Rady
Programowej
- wykorzystanie przyznanych środków finansowych
zgodnie z Preliminarzem zatwierdzonym na dany rok
-poddanie analizie faktur z br i przekwalifikowanie
kosztów do odpowiednich kategorii, zgodnie z
zaleceniami dot. prawidłowego kwalifikowania kosztów
- dokonanie zwrotu środków pieniężnych, które podczas
kontroli zostały uznane jako wydatki nieuzasadnione
- dokonywanie z MOPS uzgodnień wydatków
związanych z wymianą lub zakupem wyposażenia w
warsztatach w ramach 3% ogólnych kosztów
Preliminarza
- założenie dziennika korespondencji prowadzonej w
warsztacie oraz oszczędne dysponowanie środkami na
ten cel

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce”

Przewodniczący Zarządu:

Vice Przewodnicząca Zarządu:

Marek Marusik

Wioletta Gawrońska

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Elżbieta Ejsbrejner-Górska

Tadeusz Adamus

Marta Kamińska
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