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Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych z Siedzibą
w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 45/49 Nip: 777 – 00 – 04 – 138.
W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisany został pod nr 0000103857.
W Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny
w systemie REGON 007023850.
Postanowieniem SĄD REJONOWY W POZNANIU XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - oddział otrzymał status organizacji
pożytku publicznego.
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Po wyzwoleniu, na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych w Łodzi, w dniu 25
sierpnia 1946r. powołano Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. W dniu 20
czerwca 1948r. Towarzystwo "Opatrzność" weszło w skład tej organizacji jako Oddział
Wojewódzki. W 1955r. organizacja zmienił nazwę na Polski Związek Głuchych, pod
którą działa do dziś.
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób o różnym stopniu
ubytku słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych.
Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych otacza swoją opieką około 1337
członków. Posiada 7 Ośrodków rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących,
gdzie pomocy udzielają specjaliści do spraw rehabilitacji będący tłumaczami języka
migowego. W Ośrodkach tych prowadzona jest również rehabilitacja społeczna członków Związku. Zapewniamy usługi tłumaczy języka migowego w załatwianiu spraw w
urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia i innych.
Organizujemy dla naszych członków - inwalidów słuchu, ich rodzin wycieczki,
rajdy, imprezy rekreacyjno - sportowe, oraz od kilkunastu lat turnusy rehabilitacyjne,
festyny - integracyjne, majówki, jubileusze, plenery malarskie.
Imprezy te odbywają się na terenie całego kraju i także poza jego granicami. Inwalidzi
słuchu biorą udział w zlotach zagranicznych, na których spotykają się z niesłyszącymi z
całego świata. Wszystkie wymienione zadania zrealizowano dzięki wsparciu, pomocy
administracji publicznej i sponsorów.
W ramach działalności statutowej osoby niesłyszące mogą korzystać z:
Turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych,
Osobistej pomocy pracowników znających język migowy przy załatwianiu
wszelkich spraw życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w szkołach, zakładach pracy, na policji, u lekarzy w przychodniach i szpitalach oraz w
każdej najdrobniejszej sprawie, której osoby niesłyszącą nie są w stanie załatwić,
Główna księgowa PZG udziela wszechstronnej pomocy w sprawach zawodowych i finansowych: wypełnianie formularzy PIT, podatki itp.,
Pracownicy służą radą w języku migowym we wszelkich kłopotach życiowych
podopiecznych, konfliktach rodzinnych, towarzyskich, zawodowych,

Osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy pracowników Oddziału w pisaniu
pism urzędowych, podań, listów prywatnych i innych,
Pracownicy Związku załatwiają swoim członkom wszelkie telefony służbowe i
prywatne,
Oddział kieruje osoby niesłyszące do lekarzy orzeczników w celu orzeczenia
stopnia niepełnosprawności,
Oddział pośredniczy w poszukiwaniu pracy.

Nasza siedziba
Od 2008 roku nasza siedziba została przeniesiona na ulicę Przemysłową do budynku
parterowego co znacznie ułatwia kontaktowanie się w różnych sprawach wszystkim
członkom związku, a zwłaszcza seniorom.
Nasza świetlica jest "drugim domem" dla osób niesłyszących, daje im możliwość spotkania się w gronie przyjaciół oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Organizowane są tu różnego typu imprezy, spotkania okazjonalne i towarzyskie, konkursy i
turnieje.
Prowadzimy również tłumaczone przez nas na język migowy zajęcia ze specjalistami z
różnych dziedzin życia takich jak : stomatologia, psychologia, porady prawne lub innych w miarę potrzeb zainteresowanych.
Nasi podopieczni mogą również rozwijać swoje zdolności i umiejętności podczas
warsztatów plastycznych, zajęć kulinarnych bądź kursów komputerowych odbywających się w naszej pracowni komputerowej.
W tym samym budynku mieści się siedziba Koła Terenowego PZG Poznań oraz Oddziału Wielkopolskiego PZG jest to duże ułatwienie dla osób z całego województwa
ponieważ w jednym miejscu mogą załatwić swoje sprawy.
W roku 2009 na podstawie umów z Urzędem Miasta Poznania oddział realizował następujące projekty na terenie miasta Poznania:
„Świetlica w świecie ciszy”. Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej odbywały się 5
razy w tygodniu przez 5 godzin dziennie. Udział w warsztatach dał możliwości samorozwoju osobom słabosłyszącym i niesłyszącymi poprzez:

Rozwijanie potencjalnych umiejętności poprzez sport, zajęcia gospodarstwa domowego
czy zajęcia plastyczne
Rehabilitacja społeczna poprzez rozwój intelektualny i społeczny niesłyszących w czasie zajęć: tłumaczone są wiadomości, filmy czy artykuły prasowe, które przybliżają
rzeczywistość podopiecznym
Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez zajęcia sportowe
Zdobywanie wiedzy poprzez pogadanki oraz roszady słowne
Zajęcia plastyczne rozwijają prace umysłowe i manualne
Zorganizowana została wycieczka do Kazimierza Dolnego i okolic,
Dzięki projektowi „Świetlica w świecie ciszy” osoby niesłyszące nie są odosobnione,
uczestniczyły w rehabilitacji, w zajęciach przez co się integrowały z osobami słabosłyszącymi. Prowadzone pogadanki przez wolontariuszy z kierunków pedagogika socjalna
i resocjalizacja oraz psychologa współpracującego z PZG, również w ramach wolontariatu dały podopiecznym możliwość okazania inwencję twórczej i zaangażowania w
życie PZG.
W Świetlicy Środowiskowej znalazło miejsce 50 osób z umiarkowanym i
znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, inwalidów słuchu. Podopieczni
w przedziale wiekowym od 20 – 75 lat, kobiety i mężczyźni z terenu miasta Poznania,
głównie osoby młode na rentach socjalnych lub się jeszcze uczące.
Prowadzenie świetlicy dało naszym podopiecznym możliwość rozwoju
osobowości i wyższą samoocenę. Poprzez prace manualne jak szydełkowanie, haftowanie zwiększyło aktywność ruchową i zdolność kreatywnego myślenia współdziałania w
grupie. Na zajęciach plastycznych podopieczni mieli możliwość poznawania różnych
technik i przez co uczyli się stosowania ich do wykonywania różnych prac. Zajęcia z
gospodarstwa domowego dało możliwość poznania różnych kuchni np.: regionalnych
oraz europejskich co chętnie wykorzystują w swoich gospodarstwach domowych. Natomiast zajęcia sportowe zwiększyły ich sprawność ruchową ćwicząc zręczność i refleks.
Świetlica dała możliwość na dalsze, godne życie, jednak uczestnictwo w zajęciach dało
także możliwości :
rozwoju osobowości i wyższą samoocenę, rozwinięcie umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego, co wiąże się z dużą zaradnością w życiu zwiększenie ak-

tywności ruchowej kontakt ze środowiskiem miejscowym , kulturalnym zwiększanie
zasobu słów i ich znaczenia zajęcia manualne , które wymagają myślenia.
„Pokazać głuchym, że można znaleźć pracę” - zadanie miało na celu objęcie
osób niesłyszących – niepełnosprawnych – grupy zagrożonej marginalizacją społeczną.
Dzięki pomocy tłumaczy – opiekunów, pośrednictwu pracy i monitoringu zatrudnienia
wzrosły szanse na zatrudnienie osób niesłyszących na otwartym rynku pracy.
Zadanie było skierowane głównie dla osób niesłyszących porozumiewających
się językiem migowym, które miało na celu likwidację barier w komunikowaniu się,
aktywizację zawodową tejże grupy osób niepełnosprawnych. Realizując zadanie nasi
tłumacze języka migowego pełnili rolę opiekunów, udzielając pomocy, oraz podejmując
działania, które miały na celu zmotywowanie osób niesłyszących do podjęcia pracy
zawodowej przy ciągłym uwzględnianiu możliwości osoby niepełnosprawnej do potrzeb rynku pracy.
Podstawą tego działania było porozumiewanie się z osobą objętą tym zadaniem w języku migowym. Główną przeszkodą w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby
niesłyszące była i nadal pozostała bariera w komunikowaniu się. Barierę ta była stworzona innością językową a także innymi czynnikami m.in. niską kreatywność, podleganiu negatywnym stereotypom przez pracodawców oraz przeszkody mentalne tkwiące w
samych osobach niesłyszących.
Odbyły się spotkania z pracodawcami wyrażających chęć zatrudnienia osoby niesłyszące na różnych stanowiskach pracy takich jak: kasjer, pracownik produkcyjny w Odlewni Żeliwa, w firmie produkującej taśmy do pakowania herbat, przy produkcji środków
owadobójczych.
Tłumacze języka migowego – opiekunowie prowadzili usługi z zakresu wyjaśniania
przemian dokonujących się na rynku pracy, pisząc CV osobom niesłyszącym, listy motywacyjne. Wspierali osoby niesłyszące w rozmowie z pracodawcą omawiają system
porozumiewania się. Działania w realizacji zadania wzmocniły pozycję osoby niesłyszącej w dziedzinie zatrudnienia wpłynęły na podniesienie poziomu świadomości społecznej pracodawców, zmieniając uprzedzenia wobec tej grupy osób niepełnosprawnych. Działanie dla osób niesłyszących porozumiewających się językiem migowym w
znaczny sposób przyczyniło się do zatrudniania i utrzymania miejsca pracy.

System udzielanej pomocy przez opiekunów - tłumaczy była wynikiem wieloletniego
doświadczenia w naszej organizacji w rehabilitacji społecznej i zawodowej tejże grupy
osób niepełnosprawnych.
„Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu codziennym”

Przy udziale tłumaczy języka migowego zostały załatwione sprawy, związane z

życiem codziennym naszych podopiecznych. Tłumacz pomagał załatwić sprawy zatrudnienia, socjalno-bytowe, ochrony zdrowia, wizyty w urzędach, bankach, na Policji i
w sądzie. Tłumacz pomagał również przy wypisywaniu wniosków, podań o pomoc finansową. Nasi pracownicy uczestniczyli również jako tłumacze w wizytach u lekarza,
czy badaniach specjalistycznych.
Staraliśmy się przełamać barierę komunikacji językowej ze środowiskiem osób słyszących organizując pogadanki i prelekcje na tematy z życia i chorób cywilizacyjnych
Prowadzone były kółka zainteresowań, na których niesłyszący dowiedzieli się o różnych ciekawych miejscach w kraju i na świecie.
W prowadzonym zadaniu była dwumiesięczna przerwa w miesiącu lipcu i sierpniu
zgodnie z umową nr ZSS-285/2007 FN 1810/07.
Program dał naszym podopiecznym możliwość rozwoju osobowości i wyższą samoocenę, poprzez zdobytą wiedzę, dowartościowanie, polepszenie sprawności psychofizycznej. Osoba niesłyszące wie, że nie pozostała sama ze swoim problemem – może
liczyć na pomoc tłumaczy języka migowego w każdej sprawie.
„Klub Seniora” Ciekawie zrealizowaliśmy projekt „Klub Seniora”, w którym
znalazło miejsce 70 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
inwalidów słuchu. To podopieczni w przedziale wiekowym od 60 lat w wzwyż, kobiety
i mężczyźni z terenu miasta Poznania. Projekt został podzielony na kilka pracowni tematycznych:
Aktywizacja fizyczna – seniorzy brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych usprawniających aktywność ruchową na sali oraz na basenie. Zajęcia prowadzili terapeuci i
rehabilitanci. W wymienionych zajęciach wzięło udział 30 osób . Zajęcia gimnastyczne
na sali 15 osób gimnastyka usprawniająca 1x w tygodniu i 15 osób na basenie po 45
min 1x w tygodniu.

Prelekcje dotyczące zdrowia i spraw społecznych: prelekcje odbywały się we wtorki,
udział brało ok. 40 osób. Czas trwania 45 min. Prelekcje przeprowadzili: lekarz stomatolog, mgr pielęgniarstwa, florysta, psycholog i logopeda, przedstawiciel urzędu skarbowego.
Imprezy integracyjne, wycieczki:
1) Została zorganizowana wycieczka czterodniowa Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego i otaczających go miejscowości, rejs statkiem
po Wiśle. Organizacja wieczorków integracyjnych: ogniska oraz kolacji z tańcami.
Osoby niesłyszące całość tej wycieczki mieli tłumaczoną w języku migowym. udział
wzięło 49 osób.
2) nawiązanie współpracy z innymi klubami Seniora - z osobami słyszącymi, spotkania
towarzyskie i wymiana doświadczeń.
3) Odbyły się wyjścia do teatrów i muzeów, które były tłumaczone na język migowy
Spotkania okolicznościowe -z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia –
Kobiet czy Rogala Marciński Przed każdym świętem podopieczni zostawali zapoznani
z tradycjami związanymi z danym świętem, wspólnie przygotowywaliśmy dekoracje,
kartki świąteczne.
Konkursy: przed przystąpieniem do realizacji konkursów odbyły się spotkania tematyczne pozwalające na przyswojenie wiedzy związanej z konkursami pt. ”Poznań moje
miasto”, „Historia Ruchu Niesłyszących na terenie Wielkopolski”, „Stolice państw Unii
Europejskiej”. Dla najlepszych, czyli zwycięzców zostały rozdane dyplomy i upominki.
Zawody: Przeprowadziliśmy zawody sportowe grupowe i indywidualne w Darta, Bilarda, Remibrydża, tenisa stołowego. Tak jak podczas realizacji konkursów zwycięscy
w zawodach otrzymali dyplomy i nagrody.
Pomoc w sprawach codziennych: tłumaczenia na język migowy u lekarzy, w urzędach,
w prokuraturze, na policji. Objęcie opieką osób przebywających w DPS jeden raz na
kwartał – 4osoby.
W roku 2009 na podstawie umów z PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oddział realizował następujące projekty
na terenie całej Wielkopolski w 7 kołach terenowych:

"PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB DOROSŁYCH Z USZKODZONYM SŁUCHEM"
Zadanie pozwoliło na prowadzenie pełnej rehabilitacji osób niesłyszących oraz
dostosowanie zajęć indywidualnych i grupowych do potrzeb niepełnosprawnych w celu
polepszenia samodzielności i sprawnego komunikowania się. Problemy osób niesłyszących były bardzo zróżnicowane, od poprawnego pisania, rozumienia znaczenia słów,
poszukiwania pracy, problemy socjalno-bytowe czy utrzymania umiejętności sprawnego funkcjonowania.
Zadania realizowane poprzez projekt nauczyło osoby niesłyszące poprawnej
gramatyki, uzupełniać poprawnie brakujące w yrazy w zdaniu a nie raz nawet
odmieniać przez przypadki. Zadania banalnie proste, jednak osobom niesłysz ącym sprawia ogromną trudność, ponieważ zasób słownictwa przez osoby ni esłyszące jest bardzo ubogi.
Udało nam się podnieść wiedzę z różnych dziedzin życia, odbyły się pogadanki
na temat zdrowego odżywiania, czy chorób cywilizacyjnych (HIV, AIDS). Zorganizowane były również pogadanki z zakresu kodeksu pracy na przykładzie
szkoleń prowadzonych przez bhp-owca, „co muszę a co mi się należy w pracy”
czyli moje prawa i obowiązki oraz przywileje osób niepełnosprawnych. Dzięki
tym zajęciom zostały zaspokojenie potrzeb życia codziennego, które miały na
celu polepszenie sprawności psychospołecznej, dowartościowanie osoby ni epełnosprawnej, rozwój osobowości i polepszenie autoakceptacji w społeczeństwie, ale również integrację inwalidów słuchu ze środowiskiem osób słysz ących. Prowadzona terapia przygotowała naszych podopiecznych do pode jmowania problematyki życia codziennego i spowodowała częściowe usamodzie lnienie, zaspokojenia kontaktowania się w środowisku.
Tłumaczone filmy, wiadomości oraz spotkania z różnymi pracodawcami zaint eresowanymi przyjęciem osób niesłyszących do swoich zakładów dała większe
szanse naszym podopiecznym w zdobyciu pracy. Oprócz tego udzi elana była
pomoc osobom niesłyszącym w różnego rodzaju problemach życiowych – tłumaczenia u lekarzy specjalistów, Sądach czy na Policji.

Zadanie miało na celu kompleksową pomoc osobom niesłyszącym w ich codziennym
życiu, ułatwiła kontakt ze światem zewnętrznym poprzez pomoc tłumaczy języka migowego.
Beneficjentami były osoby niepełnosprawne słabo słyszące i niesłyszące w przedziale
wiekowym od 20 do 80 lat, utrzymujące się głównie z rent socjalnych, inwalidzkich,
emerytur bądź pracujące, posiadające orzeczone o stopniu niepełnosprawności – w sumie ok.1420 osób z całej wielkopolski.
„ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ GRUP ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM”
Głównym celem zadania było

podniesienie kwalifikacji informatycznych osób ze

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu słuchu, w tym zamieszkałych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego oraz zwiększenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy w formie pracy najemnej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Celem jest również rozwój zasobu słownictwa i poprawności pisania oraz umożliwienie osobom z wada słuchu kontaktów z innymi ludźmi poprzez pocztę elektroniczną i różne komunikatory internetowe.
Rezultaty planowanych działań znajdują upowszechnienie w zwiększeniu kwalifikacji osób niesłyszących na rynku pracy oraz rozwój zasobu słownictwa i poprawności pisania jak również umożliwienie osobom z wadą słuchu kontaktów z innymi ludźmi poprzez pocztę elektroniczną i różne komunikatory internetowe.
"DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYWRÓCENIA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH NA
RYNEK PRACY "POTRZEBNI W PRACY".
- zadanie skierowane zostało głównie do osób niesłyszących porozumiewających się za
pomocą języka migowego
- miało na celu likwidację barier w komunikowaniu się , aktywizację zawodową grupy
osób niepełnosprawnych
- w naszych placówkach realizujących każde zadanie zatrudnieni są wykwalifikowani
tłumacze języka migowego .Realizując usługi z zakresu zatrudnienia pełnią rolę opiekunów – tłumaczy

- udzielają pomocy oraz podejmują działania które zaktywizują osoby niesłyszące do
podjęcia pracy zawodowej. Przy uwzględnieniu możliwości i potrzeb rynku pracy.
Przeszkodą do uzyskania pracy przez osoby niesłyszące jest bariera w komunikowaniu
się , oraz niska kreatywność , przeszkody mentalne osób niesłyszących , brak możliwości uzupełnienia wykształcenia.
- opiekun – tłumacz po przeprowadzeniu wywiadu oceniał sytuację oraz indywidualne
potrzeby i możliwości danej osoby , podejmował działania które polegały na zmianie
stereotypu myślenia , kwalifikacji zawodowej , pomocy w szukaniu pracy , oraz jej
utrzymania
- podstawą wszystkich działań jest porozumiewanie się z osobą objętą zadaniem w języku migowym , gdyż osoby niesłyszące maja ograniczony zasób słów , mają problemy
z pisaniem , oraz rozumieniem tekstu pisanego. Często osoby niesłyszące mają wyuczony zawód , lecz go nie lubią , Lub ze względu na stan zdrowia nie mogą go wykonywać. Często też ich zawód nie jest już dostosowany do potrzeb rynku pracy.
- opiekunowie – tłumacze języka migowego także prowadzili i prowadzą usługi z zakresu wyjaśnienia przemian dokonujących się na rynku pracy , na pisaniu CV , listu
motywacyjnego itp.
- szukali pracy dla niesłyszących, możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach
- opiekunowie wspierali osobę niesłyszącą w rozmowie z pracodawcą , omawiali sposób porozumiewania się
- opiekun – tłumacz języka migowego wstawiał się na każde wezwanie pracodawcy ,
lub prośbę osoby niesłyszącej , gdy zaszła taka potrzeba np. wyjaśnianie spraw konfliktowych , zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, tłumaczenia szkoleń
- w ramach zadania odbywać się będą spotkania z pracodawcami
- odbywały się spotkania z psychologiem
- odbywały się spotkania grupowe i indywidualne z prawnikiem

Adresy kół terenowych Oddziału Wielkopolskiego PZG:
Koło Terenowe PZG Poznań
61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 45/49
tel.: 61 649 77 11 wew. 203
Instruktor: Dominika Mroczek
Małgorzata Graczyk
Dyżury: Pn - Pt godz. 8.00 - 20.00
Koło Terenowe PZG Ostrów Wielkopolski
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 9
Instruktor: Tomek Cicharski
Dyżury: Pn. i Śr.: 9.00-13.00
Wt. i Czw.: 16.30-20.30
Pt.: 10.00-13.00
Koło Terenowe PZG Leszno
64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 37
tel./fax.: 65 520 71 81
Instruktor: Ewa Gano
Dyżury: Pn. i Pt.: 8.00-20.00
Wt.- czw.: 8.00-16.00
Koło Terenowe PZG Kalisz
62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 24a
tel./fax.: 62 757 54 50
Instruktor: Janina Sygulska
Dyżury: Pn., Wt. i Pt.: 16.00-20.00
Czw.: 11.00-13.00
Koło Terenowe PZG Jarocin
63-200 Jarocin, ul. Kościuszki 34
tel./fax.: 627 47 44 56

E-mail: kołopzgjarocin@wp.pl
Instruktor: Andrzej Grzebisz
Dyżury: Pn. i Wt.: 14.30-16.00
Śr.: 14.30-18.00
Czw.: 12.00-16.00
Pt.: 10.00-13.00
Koło Terenowe PZG Gniezno
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 40/41
tel./fax.: 61 425 86 06
Instruktor: Magdalena Wrzesińska
Dyżury: Wt. i Czw.: 16.00-20.00
Koło Terenowe PZG Piła
64-920 Piła, ul. Kwiatowa 2
tel./fax.: 67 351 61 62
E-mail: pzg.piła@wp.pl
Instruktor; Maja Poznańska
Dyżury: Wt. i Śr.: 10.00-14.00
Czw.: 16.00-20.00
Oddział Wielkopolski PZG i Koła Terenowe PZG pozyskały środki z różnych
ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych na działalność statutową w
łącznej wysokości: 889 469,52 zł w tym:
- Oddział Wielkopolski
774 150,00 zł
a. PFRON
671 650,00 zł
b. Urząd Miasta
102 500,00 zł
- Koło Terenowe PZG w Poznaniu
a. Urząd Miasta
40 000,00 zł
- Koło Terenowe PZG w Lesznie
a. Urząd Miasta
73 310,00 zł
- Koło Terenowe PZG w Kaliszu
a. Urząd Miasta
2 009,52 zł
Kwota ze składek członkowskich opiewała na kwotę 30 303,00 zł.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników na umowy o pracę stanowiło 11,0125
etatu. W roku 2009 oddział zatrudnił 18 osób zatrudnione na podstawie umowy o pracę
i 26 osób na umowę – zlecenia.
Ponadto w pracę oddziału zaangażowało się 44 wolontariuszy.

Poznań, dn. 15 marca 2010 rok.

Sporządziła: Paulina Wujewska

Prezes Zarządu: Piotr Nowak

