SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Nazwa stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu

Adres siedziby:

87-100 Toruń, ul. Pająkowskiego 44/52

Kontakt: tel./faks.

518332453 www.spoza.org

Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2004 roku jako Stowarzyszenie działające na rzecz osób

z

autyzmem oraz ich rodzin. Stowarzyszenie skupia rodziców i terapeutów stosujących w swej pracy Stosowaną
Analizę Zachowania.
15-11-2004 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000221611.
Zgodnie z aktualnym wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego 10.04.2014 dokonano wpisu nowego zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:
Władze Stowarzyszenia:
Prezes:

Radzisława Guzowska-Marek

Wiceprezes:

Krzysztof Szpila

Skarbnik:

Ewa Lewandowska

Sekretarz:

Małgorzata Żuchowska

Członek zarządu:

Maria Jurkiewicz

Komisja Rewizyjna:
1. Mirosława Dziewulska
2. Monika Morawska (Kraśniewska)
3. Natalia Sarnowska
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu działa na podstawie przepisów ustawy

z

dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi
zmianami), własnego statusu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego
z osobowością prawną, typu „non profit”.
Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin.
Stowarzyszenie ma na celu dążenie do skutecznej rehabilitacji osób z autyzmem oraz ich społecznej adaptacji.
Stowarzyszenie w 2017 roku realizowało swoje cele statutowe poprzez realizację programu ze
środków publicznych Gminy Miasta Torunia pod nazwą:

AUTYZM

–

STOP
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– program skutecznej pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem
w okresie od 01-03-2017 do 30-11-2017
W ramach zadania nr 1:
PUNKT KONSULTACYJNY – specjalistyczne konsultacje
Cel: Pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności,
dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy
polegającej na diagnozie, terapii i edukacji. Specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej służyły
diagnozie oraz natychmiastowej poprawie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez umożliwienie terapii.
Bezpośrednimi odbiorcami zadania były rodziny z zagrożeniem autyzmu lub już orzeczonym autyzmem.
Rodziny otrzymały pomoc w formie konsultacji z rodzicami, która polegała na obserwacji dziecka, napisaniu
opinii, omówieniu sytuacji dziecka, zaproponowaniu dalszej skutecznej drogi terapeutycznej. Podczas spotkań
podejmowano pracę z dzieckiem, rodzice otrzymali informacje zwrotne - w jaki sposób podjąć współpracę z
dzieckiem autystycznym, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi takimi jak agresja,
autoagresja, rutyny.
Do Punktu Konsultacyjnego trafiły rodziny, które samodzielnie szukały informacji w internecie, polecone
przez innych rodziców lub były kierowane z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej od najlepszych
specjalistów w Toruniu Pani Joanny Sandeckiej oraz Aleksandry Piekarskiej, które diagnozując dzieci z
autyzmem uwzględniają w niej potrzeby rodziców oraz przede wszystkim patrzą na dobro dzieci. Do Punktu
trafiały również dzieci badane przez dr psychiatrii Dominikę Kopystecką oraz dr neurologii Iwony WitkowskiejGęsickiej z orzeczonym autyzmem lub z ryzykiem autyzmu.
Wsparcie udzielane było poprzez pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, planowanie terapii
ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychologicznych i społecznych, konstruowanie indywidualnych
programów terapeutycznych do realizacji w domu, udzielanie instruktażu do pracy domowej oraz wskazywanie
rodzicom odpowiednich form i działań terapeutyczno- edukacyjnych oraz konkretnych placówek do których
warto się udać po dalszą pomoc.

Planowane rezultaty: zrealizowano 85 godzin.
Osiągnięte rezultaty: Zgodnie z założonymi celami, Punkt Konsultacyjny zrealizował zadanie związane z
prowadzeniem specjalistycznych konsultacji diagnostyczno - terapeutycznych dla rodziców dzieci z
autyzmem. W ich ramach odbywało się spotkanie w Punkcie oraz obserwacja dziecka w grupie, celem której
było określenie deficytów w społecznym funkcjonowaniu dziecka. Ponadto w czasie spotkania przy wsparciu
terapeutów, rodzic podejmował próbę uczenia dziecka oraz udzielano instruktażu do pracy w domu. Rodzice
otrzymywali również informacje o dostępnych formach pomocy. Zawsze w obecności rodziców podejmowano
zadania terapeutyczne aby jak najszybciej uczyć rodziców jak uczyć swoje dzieci.
Angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w terapii to kolejny cel, który uznaje się za
nieprzerwanie realizowany. Rodzice angażowali się w przygotowanie naturalnego środowiska dziecka jakim
jest dom rodzinny do efektywnej terapii oraz do integracji społecznej. Rodzice zdają się coraz częściej
rozumieć potrzebę zaplanowanej terapii, która jest skuteczna oraz potwierdzona badaniami.
Pomoc osobom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej
wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na
2

diagnozie, terapii i edukacji.
Zrealizowano w ramach zadania pierwszego 85 godzin specjalistycznych konsultacji.

W ramach zadania nr 2:
MOGĘ WIĘCEJ – zajęcia terapeutyczne
Cel: rozwijanie zachowań deficytowych u uczniów z autyzmem w środowisku naturalnym.
Planowane rezultaty: w ramach zadania zaplanowano 460 godzin zajęć indywidualnych.
Indywidualne zajęcia terapeutyczne polegały na rozwijaniu sfer deficytowych uczniów w ich najbliższym
środowisku jakim jest przedszkole, szkoła lub dom rodzinny. Działaniem tym objęci zostali uczniowie
autystyczni niżej funkcjonujący wymagający zwiększenia ilości godzin pracy terapeutycznej. To zadanie było
najważniejsze dla rodziców. Ocenili skuteczność bardzo wysoko, zajęcia cieszyły się bardzo dużym
powodzeniem u rodziców.
Osiągnięte rezultaty: zrealizowano 480 godzin zajęć indywidualnych. Skuteczność działania oceniamy bardzo
wysoko oraz pragniemy powtórzyć to działanie w przyszłym roku ze względu na jego skuteczność. Rodzice
mieli bezpośredni wpływ na wybór terapeuty oraz na przebieg zajęć co dawało im kontrolę nad działaniami
podejmowanymi z ich dziećmi. Rodzice uczestniczyli w zajęciach oraz kontrolowali ich przebieg. Odczuli oni
bezpośrednio efekty pracy z terapeutą w domu rodzinnym uczniów autystycznych. Mieli okazję dobrze poznać
osoby pracujące z ich dziećmi. To ważne w przypadku dzieci z autyzmem. Rodzi zaufanie oraz nawiązują się
bliskie relacje pomiędzy terapeutą, dzieckiem, a rodzicami.
Dzieci uczyły się na tych zajęciach: mówienia, komunikowania się, dzielenia się uwagą, zabawy adekwatnej
do wieku, nawiązywania interakcji z rówieśnikami i dorosłymi, samodzielności, nabywały umiejętności z
zakresu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Programy były dostosowane do ich indywidualnych możliwości.
Dzieci autystyczne uczą się dłużej, tego dowodzą badania. Potrzebują więcej czasu na nadrobienie zaległości
edukacyjnych, terapeutycznych. Zintensyfikowanie działań przygotowujących dzieci z autyzmem do podjęcia
edukacji szkolnej oraz wdrożenie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie powoduje, że w
przyszłości, już tej niedalekiej będą miały dużo większe szanse na w miarę samodzielne funkcjonowanie lub
zupełnie samodzielne.
W projekcie zostały podjęte działania, które są kontynuacją dobrze działającego systemu pomocy osobom z
autyzmem, który jest realizowany przez Stowarzyszenie przy współpracy z Gminą Miasta Torunia od 2008
roku. Wszystkie zawarte w projekcie zadania były szczegółowo analizowane czy odpowiadają aktualnym
potrzebom rodziców z dziećmi z autyzmem.
Działania w ramach projektu wpłynęły na promocję Gminy poprzez informacje o działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych (informacja ustna, bannery na stronie www.spoza.org, ulotki).
Zakładane cele zostały zrealizowane.
Całkowity koszt zadania

31 780 zł

Wysokość dotacji

20 400 zł

Środki własne Stowarzyszenia

11 380 zł
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

1

Faktycznie
Koszty
zgodnie
poniesione
z umową
wydatki

Źródło finansowania
Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

20400

20 400,00 zł

1.1 Kwota dotacji

20 400,00 zł

20 400,00 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji

0

0,00 zł

1.3 Inne przychody

0

0,00 zł

Inne środki finansowe ogółem :
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

10 900,00 zł

11 380,00 zł

2.1 Środki finansowe własne

3 400,00 zł

3 680,00 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego )

7 500,00 zł

7 700,00 zł

2.3 publicznych,

zł

zł

2.4 Pozostałe

zł

zł

1)

2
Środki finansowe z innych źródeł publicznych
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów
który(-ra,-re)
przekazał(a,
y)
środki
finansowe):…………………………………………………………………………………………………………………
…………….... …………………………………………………………………………………………………………………
…………….…

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
3

zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

zł

zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego2), 3)

zł

zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego 4)

65,18%

64,19%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 5)

34,82%

35,81%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty
%
dotacji6)

%

_________________________________________________________________

1)

Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.
3)
Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również
zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa
transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
4)
Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5)
Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6)
Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2)

Działania Stowarzyszenia zrealizowane w 2017 roku:
1. marzec 2017 – podpisanie umowy z Gminą Miasta Torunia, podpisanie załączników do umowy,
arkusza strategii.
2. Realizacja projektu Autyzm-STOP 2017 od marca do listopada.
3. 29 marca – sporządzenie sprawozdań finansowych, merytorycznych.
4. 30 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SPOZA – sprawozdawcze.
5. 29 kwietnia – sprawozdanie GUS - sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności
informacyjnej wybranych organizacji non profit (SOF-5), który wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.)
6. 15 lipca – sprawozdanie z działalności OPP w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
7. 30 listopada – zakończenie projektu Autyzm STOP
8. 30 grudnia - termin złożenia sprawozdania projektu „Autyzm-Stop” w Wydziale Zdrowia Gminy
Miasta Torunia.
9. 18 grudnia – wyciąg z sądu - KRS, wydział zdrowia arkusze strategii.
10. 28 grudnia – termin złożenia projektu „Autyzm STOP” na 2018 rok.
Stowarzyszenie w kolejnym roku zbiera 1% podatku. Lista osób zbierających wspólnie ze
Stowarzyszeniem 1% podatku:
1. Bartosz Lewandowski
2. Anna Żuchowska
3. Marta Żuchowska
4. Igor Szpila
5. Łukasz Kromp
6. Cezary Goryński
7. Ksawery Muschiol
8. Wanessa Niburska
9. Aleksander Panasiewicz
10. Nikolas Kabuła
11. Mateusz Górecki
12. Bartosz Zieliński
13. Bartosz Zakierski
14. Krystian Majchrzak
15. Piotr Karbowski
16. Piotr Szychulski
17. Zuzanna Szczerbiak
18. Alan Szulc
19. Witold Szydłowski
20. Edgar Kuzara

21. Kacper Urbaniak
22. Witold Włoch
23. Manuel Terrani (Alicja Ratajczak - mama)
24. Wiktor Zieliński
25. Filip Bukowski
26. Jakub Chruściński
27. Bartosz Wernerowicz

Stowarzyszenie nasze nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiadamy - lokat bankowych,
obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu Skarbowego.
KONTROLE:
Od 24 listopada 2017 trwa kontrola z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiegoz
Bydgoszczy. W załączeniu do sprawozdania dołącza się zawiadomienie o kontroli z dnia 17.11.2017r.
Kontrola trwa do chwili obecnej. W dniu sprawozdania merytorycznego nie otrzymaliśmy protokołu z
kontroli.
Radzisława Guzowska-Marek - Prezes SPOZA

….....................................................

Krzysztof Szpila – Wiceprezes SPOZA

….....................................................

Ewa Lewandowska – Skarbnik SPOZA

….....................................................

Małgorzata Żuchowska – Sekretarz SPOZA

….....................................................

Maria Jurkiewicz – Członek Zarządu SPOZA

….....................................................

Opracowanie: Radzisława Guzowska-Marek - Toruń, 26 marca 2018 roku

