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I.WPROWADZENIE 

 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi 
działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego 
Związku Głuchych w Poznaniu przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 roku, 
na które składa się: 

→ Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. 

→ Rachunek wyników za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2010 r. 

→ Informacja dodatkowa 

 

 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 
finansowy. 

 

Podpisy członków Zarządu: 
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1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
 
Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych 
Ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań 

 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań): 
 
Jednostki organizacyjne działające od 01 stycznia 2010 do 30 września 2010r.: 
 

2.1. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                 
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. Chrobrego40/41, 62-200 Gniezno 

2.2. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. Kościuszki 34, 63-200 Jarocin 

2.3. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                 
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. Śródmiejska 24A,  62-800 Kalisz 

2.4. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. B. Chrobrego 37, 64-100 Leszno 

2.5. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                  
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących 
Ul. Zamenhofa 9, 63-400 Ostrów  

2.6. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła  

2.7. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                       
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących 

         Ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań 
 

W związku trudną sytuacją finansową Oddziału Wielkopolskiego Polskiego 
Związku Głuchych w miesiącu wrześniu zostały zamknięte 3 Koła Terenowe z siedzibą 
w Jarocinie, Ostrowie Wlkp. i Gnieźnie. Działanie to było spowodowane brakiem 
otrzymania dofinansowania ze środków poszczególnych miast w których działały w/w 
Koła Terenowe. Członkowie Kół Terenowych zostali przeniesieni do najbliższych 
ośrodków.    

 
Jednostki organizacyjne działające od 30 września 2010r. do 31 grudnia 2010r. 

 
2.1. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                 

i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. Śródmiejska 24A,  62-800 Kalisz 

2.2. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                   
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących  
Ul. B. Chrobrego 37, 64-100 Leszno 

2.3. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                  
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących 
Ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła  

2.4. Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji                       
i   Wsparcia Społecznego Niesłyszących 

         Ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań 
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3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z 
 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 

data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 
 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000103857 data rejestracji 10.04.2002 r. 
 
REGON: 007023850 

 
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

 
5.1.   Nowak Piotr– Prezes Zarządu 
5.2.   Sobkowiak Zbyszek  – I Wiceprezes Zarządu 
5.3.   Gano Ewa – II Wiceprezes Zarządu 
5.4.   Adamska Tamara – Sekretarz Zarządu 
5.5.   Brzóska Bolesław – Członek Zarządu 
5.6.  Brumirski Józef – Członek Zarządu 
5.7.   Jarczyński Andrzej– Członek Zarządu 
5.8.  Kowalska Róża – Członek Zarządu 
5.9.  Suchodolski Marcin– Członek Zarządu 
5.10. Szostak Ewa – Członek Zarządu 

 
6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem związku jest zrzeszenie osób niepełnosprawnych i innych osób z uszkodzonym 
słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych a w szczególności: 
 

6.1. Odpłatna działalność statutowa: 
 

6.1.1. Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniem słuchu oraz 
nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – poprzez prowadzenie 
na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, 
udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych 

6.1.2. Organizowanie i prowadzenie działalności szkolnej w różnych formach 
szkolnych i pozaszkolnych w tym – w szczególności                      
w zakresie języka migowego 

6.1.3. Propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu                       
i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz 
podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu 
słuchu 

6.1.4. Działalność turystyczna pozostała – organizowanie wycieczek dla 
członków PZG  i innych osób niesłyszących 

6.1.5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy 
osób niesłyszących i uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy 

6.1.6. Prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego, kulturalnego i rodzinnego 
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6.2. Nieodpłatna działalność statutowa: 
 
6.1.1. Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem 

oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – poprzez 
prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo                           
w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielanie im pomocy w podnoszeniu 
wykształcenia  i kwalifikacji zawodowych 

6.1.2. Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą                           
i uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców 
niesłyszących – udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia  
ogólnego i kwalifikacji zawodowych 

6.1.3. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i 
społecznej w środowisku osób niesłyszących  i ich rodzin 

6.1.4. Organizowanie i prowadzenie działalności szkolnej w różnych formach 
szkolnych i poza szkolnych, w tym – w szczególności                     
w zakresie języka migowego 

6.1.5. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki                        
i sportu masowego 

6.1.6. Prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych                   
i z uszkodzonym słuchem zatrudnionych w jednostkach działalności 
gospodarczej związku 

6.1.7. Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-
bytowych 

6.1.8. Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki 
zdrowotnej i społecznej 

6.1.9. Prowadzenie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu                       
i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz 
podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu 
słuchu 

 
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

 
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 

  
8. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 
finansowe.  

 
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Oddziału Wielkopolskiego             
i 7 Kół Terenowych wchodzących w skład stowarzyszenia jednostek organizacyjnych 
nie sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe oraz Specjalistycznej 
Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 

 
9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez 
nią działalności.  

 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy  i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 
działalności. 
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10.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru.  

 
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując                        
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje   z nich wynikające były 
porównywalne.  
 

II. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Przyjęte zasady rachunkowości w Oddziale Wielkopolskim Polskiego Związku Głuchych 
w Poznaniu stanowią podstawowe wzorce postępowania w rachunkowości. Dzięki nim 
rachunkowość zapewnia wiarygodność, kompletność i terminowość dostarczanych informacji. 
Celem tych zasad jest spowodowanie, aby rachunkowość prezentowała wierny i rzetelny obraz 
przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy przyjęte zasady rachunkowości:  

 
1. ZASADA MEMORIAŁU 

Zasada memoriału ujmuje w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym 
wszystkich operacji finansowych jakie dotyczą danego okresu. Zasada ta powoduje, że nie są 
ujęte w danym okresie operacji dotyczące innych okresów sprawozdawczych. Podkreśla się, że 
wykazane są wszystkie przypadające na dany okres przychody oraz odpowiadające im koszty, 
bez względu na termin ich zapłaty.  
 

2. ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI 
Zgodnie z tą zasadą w księgach rachunkowych i wyniku finansowym ujęte są wszystkie 
osiągnięte przez jednostkę przychody oraz wszystkie koszty związane z ich uzyskaniem, a więc 
koszty współmierne z osiągniętymi przychodami.  
 

3. ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY 
Ujęta zasada ostrożnej wyceny dotyczy sposobu wyceny składników majątkowych oraz 
zaliczania przychodów, kosztów, strat i zysków do wyników danego okresu, według tej zasady w 
księgach nie ujęto majątek i przychód w wielkościach zawyżonych oraz kosztów i zobowiązań w 
wielkościach zaniżonych.  
 

4. ZASADA ISTOTNOŚCI 
Według tej zasady, dokonano wyboru rozwiązań stosowanych w rachunkowości, tylko te 
uproszczenia dozwolone przez przepisy, które ułatwiły i zapewniły przedstawienie jasno 
wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku 
finansowego jednostki. Wykorzystywane uproszczenia nie mogą w żadnym razie wywierać 
ujemnego wpływu na rzetelność obrazu jednostki.  
 

5. ZASADA CIĄGŁOŚCI 
Zastosowana zasada ciągłości polega na zastosowaniu w kolejnych latach przyjętego sposobu 
postępowania, w celu zapewnienia porównywalności kolejnych okresów sprawozdawczych.          
W szczególności dotyczy to metod wyceny składników majątku (środki trwałe, zapasy, 
należności itp). Dzięki stosowaniu tych zasad osoby porównujące sprawozdania finansowe             
z kolejnych lat mogą wyciągać właściwe wnioski na temat tendencji zachodzących                  
w przedsiębiorstwie.  
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7. ZASADA ZAKAZU KOMPENSAT 
Zgodnie z tą zasadą ważne kategorie w rachunkowości ujęto w sprawozdaniu finansowym 
oddzielnie. Nie dokonano kompensat. Oznacza to, że wykazane np. należności i zobowiązania           
z danym kontrahentem, ujęto oddzielnie, a nie złączono jako różnicę pomiędzy nimi. To samo 
dotyczy wszystkich pozostałych elementów bilansu.  
 

8.  ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 
Według tej zasady przyjęto założenie, że Oddział Wielkopolski PZG  będzie w najbliższej 
przyszłości prowadził działalność zgodnie ze statutem i  nie zamierza jej zaprzestać ani nie jest 
zmuszony do likwidacji ani istotnego ograniczenia działalności.  
 

III.INFORMACJA O ŚRODKACH FINANSOWYCH 

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE  I PRAWNE – INNE 
 

Zakupiono wartości niematerialne i prawne – inne: o wartości 1.600,00zł 
 

Wartości niematerialne i prawne 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego Przychody Rozchody 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

1. Inne wartości 
niematerialne i prawne 5 377,40 1 600,00 0,00 6 977,40 

Razem 5 377,40 1 600,00 0,00 6 977,40 

 
Zakupiono wartości niematerialne i prawne w wysokości 1.600,00zł: 

 Programy komputerowe – 2 szt. - Koło Leszno 
 

2. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNE  I PRAWNE – AMORTYZACJA 
 
Umorzono wartości niematerialne i prawne – inne: o wartości 1.600,00zł 
 
 

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja 

Nazwa grupy 
składników majątku 

trwałego 

Stan na 
początek roku 

obrotowego 
Amortyzacja  

za rok 
Inne 

zwiększenia Zmniejszenie 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
1. Inne wartości 
niematerialne i prawne 5 377,40 1 600,00 0,00 0,00 6 977,40 

Razem 5 377,40 1 600,00 0,00 0,00 6 977,40 

 
Umorzono  wartości niematerialne i prawne  - amortyzacja 100% w wysokości 1.600,00zł: 

 Programy komputerowe – 2 szt. - Koło Leszno 
 

3. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE 
 

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe o wartości 3.784,00zł 
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Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe 

Nazwa grupy 
składników 
majątku trwałego 

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia  Rozchody 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

1. grunty (w tym 
prawo użytkowania 
gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. urządzenia 
techniczne i 
maszyny 116 116,35 0,00 3 784,00 0,00 0,00 119 900,35 

4. środki transportu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. inne środki 
trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 116 116,35 0,00 3 784,00 0,00 0,00 119 900,35 

 
Zakupiono nowe rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w wysokości 3.784,00zł: 

 Zestaw komputerowy Koło Leszno 
 Pralka Koło Poznań 

 
4. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – AMORTYZACJA 

 
Umorzono środki trwałe o wartości 1.600,00zł 
 

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja 

Nazwa grupy 
składników majątku 
trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego Aktualizacja 

Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia Zmniejszenie 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

1. grunty (w tym 
prawo użytkowania 
gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. urządzenia 
techniczne i 
maszyny 116 116,35 0,00 3 784,00 0,00 0,00 119 900,35 

4. środki transportu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. inne środki 
trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 116 116,35 0,00 3 784,00 0,00 0,00 119 900,35 

 
Umorzono środki trwałe – amortyzacja 100% w wysokości 3.784,00zł 

 Zestaw komputerowy Koło Leszno 
 Pralka Koło Poznań 
 

Grunty użytkowane wieczyście 

  

Stan na początek 

roku obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku 

obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Powierzchnia m2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA  
 

5.1.  Przeciętne zatrudnienie w Oddziale Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego 
Związku Głuchych  w  2010 roku wyniosło:  

 

miesiąc etat 
ilość 

pracowników 
styczeń 7,5 8 
luty 6,5 7 
marzec 8,5 9 
kwiecień 10 11 
maj 10 11 
czerwiec 10 11 
lipiec 8,5 9 
sierpień 8,5 9 
wrzesień 8,5 9 
październik 9 10 
listopad 9 10 
grudzień 9 10 

 
5.2. Wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty wynagrodzeń powyżej określonego                    

w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). 
 
 

5.3.   Ww. osoby w ciągu roku były zatrudnione na stanowiskach:  
 
 specjalista ds. rehabilitacji / tłumacz języka migowego 
 główna księgowa 

 
5.4. Przeciętne zatrudnienie w PZG Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci                           

i Młodzieży z Wada Słuchu w Poznaniu w 2010 roku wyniosło:  
 

miesiąc etat 
ilość 

pracowników 
styczeń 12 7,25 
luty 5 4,25 
marzec 5 4,25 
kwiecień 5 4,5 
maj 6 5,25 
czerwiec 6 5,25 
lipiec 6 5,25 
sierpień 6 4,25 
wrzesień 6 4,25 
październik 6 4,25 
listopad 6 4,25 

grudzień 6 4,25 
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5.5.  Ww. osoby były zatrudnione na stanowiskach:  
 

 psycholog/logopeda;  
 logopeda;  
 surdopedagog-logopeda; 
 surdopedagog  
 protetyk słuchu/tłumacz języka migowego I st.;  
 kierownik poradni,  
 p.o. kierownika poradni 

 
5.6. Wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty wynagrodzeń powyżej określonego                    

w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

 
5.7. Ponadto Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych  podpisał 23 umowy 

zlecenia m.in.  z prawnikiem, stylistką, kosmetyczką, stomatologiem, fotografem, 
promotorem zdrowia, ratownikiem medycznym, ortopedą. Zleceniobiorcy 
wykonywali zadania zlecone w celu  realizacji projektów w ramach działalności 
statutowej w Oddziale Wielkopolskim Polskiego Związku Głuchych. 

 
 

6. NALEŻNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ 
 

Należności powstałe w Oddziale Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku 
Głuchych – Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 
oraz PZG Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu              
w kwocie 22 626,38zł z podziałem na: 

 

Należności krótkoterminowe wobec firm  22 499,82 

PZG ZG - delegacje 1 712,76  

ZKZL Poznań - kaucja 13 452,07 

MZBK Leszno 89,99 

Należności Poradnia 351,55 

ZKZL Poznań 1 793,45 

Należności KSS Kalisz 5 100,00 

Należności krótkoterminowe wobec budżetu 126,56 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 126,56 

 
 

7. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ 
 

Zobowiązania powstałe w Oddziale Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego 
Związku Głuchych – Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
Niesłyszących oraz PZG Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą 
Słuchu w kwocie 25 305,87zł z podziałem na: 
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Zobowiązania – kredyty i pożyczki 6 000,00  

Kredyty i pożyczki 6 000,00  

Zobowiązania krótkoterminowe wobec firm 15 105,87  

PZG Zarząd Główny 6 037,52 

PGNiG Gniezno 114,86 

MZBM Kalisz 3 855,11 

Zobowiązania Poradnia 3 770,83 

MZGM Piła 925,50 

Efinowicz Izabela  150,00  

Enea 50,51 

Remondis Sanitech 174,90 

ZGL Gniezno 26,64 

Zobowiązania budżetowe 657,00  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 378,00 

Urząd Skarbowy 279,00 

Zobowiązanie wobec pracowników 3 543,00 

Umowa Zlecenie M.Suchodolski 3 543,00 

 
 

8. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 

8.1. Kasa - stan środków finansowych w gotówce na koniec roku według raportów 
kasowych: 

 

Środki pieniężne w kasie 3 867,42  

Kasa Oddział Poznań 2 707,62  

Kasa Koło Poznań 92,88  

Kasa Koło Ostrów 0,00  

Kasa Koło Leszno 329,70  

Kasa Kolo Kalisz 178,75  

Kasa Kolo Gniezno 458,31 

Kasa Kolo Jarocin 0,00  

Kasa SPiRDiMzWS 100,16 

 
8.2. Bank - stan środków finansowych w na kontach bankowych według raportów 

bankowych: 
 

Środki pieniężne w banku 299 125,28  

Bank Oddział Poznań 221 223,19 

Bank Koło Poznań 14 936,84  

Bank Koło Piła 511,28  

Bank Koło Ostrów 0,00  

Bank Koło Leszno 739,59  

Bank Kolo Kalisz 7 688,34  

Bank Kolo Gniezno 0,00  

Bank Koło Jarocin 0,00 

Bank SPiRDiMzWS 54 026,04 
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8.3. Aktywa finansowe – Fundusze Inwestycyjne zakupione przez Kierownika 

Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wada Słuchu w kwocie 
248 750,13zł 

 
 

9. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

W ciągu roku bilansowego pozyskano przychód określony statutem: 
 

Składki brutto określone statutem 26 483,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

420 384,06 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 
pożytku publicznego 

310 350,00 

Pozostałe przychody określone statutem 211 766,00 

 
 
9.1. Składki członkowskie określone statutem – zebrane składki od członków Kół 

Terenowych w poszczególnych miejscowościach w wysokości 26 483,00zł. 
 

9.2.  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 
 
 Pozostałe przychody – m.in. wpisowe i wydane legitymacje członkowskie                  

w wysokości 1 311,00zł 
 

 Przychody otrzymanych wpłat 1% podatku należnego za 2009 roku 
przekazanych na konto bankowe Oddziału Wielkopolskiego PZG. Kwota zgodna  
z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w wykazie organizacji pożytku 
publicznego, które w 2010 r. otrzymały 1% podatku należnego za 2009 r.          
w wysokości  6 873,06zł. 

 
 Pozyskane dotacje z organizacji publicznych w ciągu roku bilansowego                 

w wysokości  412 200,00zł 
 
 

Przeznaczenie środków pozyskanych z wpłat tytułem 1%: 
 

Basen  
Grupa koedukacyjna członków PZG co wtorek chodzi na aerobik prowadzony przez trenerów w 
wynajętym basenie w Poznaniu na Wildzie. Dzięki wyjątkowym właściwościom wody jest to 
najbezpieczniejsza forma treningu o najniższym poziomie obciążenia stawów, dlatego nie ma 
przeciwwskazań aby najstarsi członkowie PZG chodzili na tą formę aerobiku. Trening ten jest 
bardzo efektywny gdyż angażuje wszystkie partie mięśniowe i mimo iż mięśnie pracują bardzo 
intensywnie, dzięki wodzie nie odczuwa się wysiłku. Zajęcia prowadzone są przy odpowiednim 
tempie, co zapewnia osiągnięcie maksymalnej sprawności fizycznej i doskonałej sylwetki. 
Wartość wykorzystanych środków 640,00zł 
 
Wystawa fotograficzna 
Odbyły się 2 konkurs fotograficzne pt. ”Życie PZG” oraz „Świat w obiektywie” w siedzibie 
naszego stowarzyszenia, które były poprzedzone cyklem spotkań szkoleniowo-warsztatowych, 
podczas których  uczestnicy zapoznali się z podstawowymi definicjami dotyczącymi 
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fotografowania, mogli poćwiczyć zdjęcia portretowe oraz fotografie w plenerze jak również 
poznali podstawowe funkcje programu do obróbki zdjęć. Zorganizowano wystawy fotograficzne 
podczas, których wręczono nagrody dla zwycięzców. Wartość wykorzystanych środków 53,94zł 
 
Dzień Kobiet 
Święto Kobiet w poznańskiej świetlicy obchodzone było bardzo hucznie. Od godziny 17:00 
zaczęliśmy obchody tego jakże miłego święta w gronie licznie przybyłych Wielkopolanek. 
Przeszło 50 pań zasiadło za suto nakrytymi stołami, na których znalazło się szereg smakołyków 
– owoców, ciast i innych słodkości. Napoje podawali wyjątkowo – jak na prawdziwych 
dżentelmenów przystało – nasi drodzy panowie z Zarządu Koła Terenowego w Poznaniu. 
Wartość wykorzystanych środków 1 403,13zł 
 
Spotkanie Wielkanocne 
Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Również członkowie Polskiego Związku Głuchych spotkali 
się aby wspólnie zasiąść do wielkanocnego stołu. Przygotowany posiłek został poświęcony przez 
Duszpasterza Osób Niesłyszących ks. Jacek Leśniewski, który razem z naszymi podopiecznymi 
spędził miło czas na wspólnych rozmowach. Wartość wykorzystanych środków 509,96zł 
 
Dzień Dziecka 
W czerwcowy dzień najmłodsi spotkali się w świetlicy Polskiego Związku Głuchych aby 
wspólnie wyruszyć na spotkanie z przygodą. Punktem docelowym był największy plac zabaw 
firmy Aktiv, na którym znajdują się 2 olbrzymie dmuchane zjeżdżalnie, duży basen z piłkami, 
gigantyczny drewniany plac zabaw mierzący 7 metrów wysokości, automaty do gry oraz zjazd 
na linie. Dzieciaki aktywnie spędziły czas na wspólnej zabawie. Zadowolone i uśmiechnięte 
wróciły do świetlicy, gdzie czekał na nich poczęstunek oraz drobny upominek. Wartość 
wykorzystanych środków 121,00zł 
 
Zawody sportowe – Bilard 
W dniach 18, 19, 20 czerwca w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Poznaniu odbył się 
Turniej w Bilarda Osób Niesłyszących. Osobno rywalizowały ze sobą panie, a osobno panowie. 
Bilard to gra rozgrywana na pokrytym suknem stole, która polega na uderzaniu bil, czyli kul 
wykonanych z odpowiedniego materiału i o określonych parametrach, za pomocą kija. Istnieje 
wiele gier bilardowych, których zasady różnią się rozmiarami stołu, liczbą używanych bil, ich 
oznaczeniami (np. kolorami) itp. Zazwyczaj w grze uczestniczą dwie osoby, rozgrywające bile na 
przemian, zwykle wykonując ruchy do popełnienia pierwszego błędu. Bilard ma długą i bogatą 
historię rozciągającą się od jego powstania w XV wieku. Początkowo grało się na stole o 
wymiarach 1 do 2 ograniczonym bandami, z czasem wprowadzono łuzy, czyli dziury w stole. Od 
tej pory głównym celem rozgrywek było trafianie bilami do łuz.  Wartość wykorzystanych 
środków 303,15zł 
 
Międzynarodowy Dzień Głuchego 
16 października 2010 w Świetlicy Polskiego Związku Głuchych spotkali się członkowie, którzy 
wspólnie obchodzili tak ważny dla naszej organizacji. Na uczestników czekał poczęstunek 
przygotowany przez grono Pań, które z przyjemnością włączyły się w przygotowania 
uroczystości. Dzięki instruktorkom Koła Terenowego w Poznaniu uczestnicy mogli sprawdzić 
swoje umiejętności podczas różnych konkurencji. Na zakończenie odbyła się zabawa w rytm 
muzyki. Wartość wykorzystanych środków 54,56zł 
 
Konkurs „Historia ruchu Niesłyszących na terenie Wielkopolski” 
W październikowe popołudnie członkowie Koła Terenowego Poznań wzięli udział w konkursie 
w formie quiz, którego tematem była nasza działalność w ostatnich latach. Uczestnicy głowili się 
nad pytaniami mniej i bardziej szczegółowymi. Dla zwycięzców czekały ciekawe nagrody. 
Wartość wykorzystanych środków 89,99zł 
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Rogal Świętomarciński 
9 listopada, we wtorkowe popołudnie w siedzibie Polskiego Związku Głuchych zorganizowano 
spotkanie przy rogalu Świętomarcińskim. Jest to już  tradycja, że co roku kilka dni przed 
świętem Niepodległości  podopieczni PZG Poznań spotkają się, aby wspólnie zjeść 
poznańskiego  rogala. Towarzyszyła temu miła atmosfera, dobry humor i długie rozmowy. 
Wartość wykorzystanych środków 221,06zł 
 
Mikołajki dla najmłodszych.  
W tradycji niesłyszących pamięć o Św. Mikołaju jest wciąż żywa i podtrzymywana z ochotą przez 
kolejne pokolenia. Dzień imienin Mikołaja, przypadający 6 grudnia jest okazją do wszelkiego 
rodzaju niespodzianek i obdarowania bliskich drobnymi prezentami w tajemnicy. Przynosi 
prezenty, które niezmiennie każdego roku podrzucane są do wywieszanych przy kominku 
skarpet, wystawianych bucików itp.  W Polskim Związku Głuchych pracownicy zorganizowali 
dzień mikołajkowy dla wszystkich milusińskich w formie gier, zabaw oraz pieczenia 
pierniczków czy malowania dużych plakatów z wielkim Św. Mikołajem. Na zakończenie dobre 
dzieci w nagrodę od mitycznego magika otrzymywały prezenty w nagrodę za swoje dobre 
sprawowanie i  uczynki.  Wartość wykorzystanych środków 416,33zł 
 
Spotkanie Bożonarodzeniowe 
Przed tak ważnymi pełnymi ciepła i atmosfery rodzinnej świętami również my mogliśmy się 
spotkać aby wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia spotkaliśmy się wspólnie w świetlicy Polskiego Związku Głuchych. Przy blasku 
świeć i magicznej atmosferze spędziliśmy miło czas podczas wspólnego posiłku. Wartość 
wykorzystanych środków 1 266,69zł 
 
Grota Solna 
Członkowie Polskiego Związku Głuchych z Poznania chętne korzystają z Groty Solnej, ponieważ 
jony ujemne mają duży wpływ na ich samopoczucie, co sami na "własnej skórze" to odczuli. 
Ujemne jony znajdujące się w grocie pomagają leczyć astmę oskrzelową, zwalniają i pogłębiają 
oddychanie, przyspieszają ruch nabłonka oddechowego oraz znoszą negatywne działanie jonów 
dodatnich. Korzystają również z pozostałych walorów takich jak redukcja stresu. Seans w tym 
niezwykłym klimacie pogłębia i zwalnia oddychanie, podnosi zdolność koncentracji, przynosi 
uczucie świeżości i zadowolenia. Sól wpływa również pozytywnie na skórę, opóźniając starzenie 
i wygładzając zmarszczki.  Wartość wykorzystanych środków 290,00zł 
 
Warsztaty kulinarne 
Podopieczni na zajęciach przygotowywali posiłki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Każdy uczestniczący w zajęciach otrzymał wydrukowany przepis kulinarny wspólnie 
przygotowanego posiłku. Na koniec roku został wykonany wydruk „Przepisów kulinarnych osób 
niesłyszących” w formie kalendarza na 2011 rok. Wartość wykorzystanych środków 162,31zł 
 
Warsztaty plastyczno-techniczne 
Podopieczni na zajęciach przygotowywali m.in., witraże na szkle i foli , maski gipsowe z gipsu 
plastycznego, malowali ramki, wykonywali koszyczki z papieru, które były malowane. 
Przygotowywali bransoletki, kolczyki, wisiorki, wazoniki, pudełka, butelki, świeczniki metodą 
dekupażu . Wcześniej przedmiot był malowany farbą akrylową na pożądane kolory. W 
zależności od potrzeby był ozdabiany techniką cieniowania, postarzania, spękania (crack) oraz 
przecierki. Pracę kończyło wielokrotnie lakierowanie wodne lub poliuretanowe oraz 
szlifowanie. Dzięki sztuce dekupaż mogliśmy ozdabiać wiele rzeczy z drewna, szkła, ceramiki, 
tworzyw sztucznych oraz innych materiałów, które otaczają nasze wnętrza i nie tylko. 
Uczestnicy wykonywali również koszyczki z papieru, które były malowane oraz zdobili 
drewniane ramki do zdjęć oraz z doniczek ceramicznych przygotowywali dzwoneczki, które na 
początku zostały pomalowane farbą akrylowa, a następnie ozdobione koralikami. Tworzyli 
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również różnorodne dekoracje i ozdoby na stoły oraz barwne kompozycje kwiatowe ze 
sztucznych kwiatów. Wartość wykorzystanych środków 257,34zł 
 
Spotkanie Sylwestrowe w Kole Terenowym w Poznaniu 

Pod opieką Pani Prezes Koła Terenowego Hani Hrycak niesłyszący spędzili Sylwestra w 
swoim gronie. Przygotowali świetlicę aby przypominała salę balową udekorowaną stroikami i 
świecidełkami. A na pięknie przystrojone stoły postawili smaczne potrawy przygotowane przez 
nich samych. Była to, szczególnie dla kobiet, niepowtarzalna okazja aby zabłysnąć nowym 
strojem i elegancka fryzurą. Impreza trwała przez całą noc przy muzyce, tańcach i dobrym 
humorze. Wartość wykorzystanych środków 1 083,60zł 

 
 

Przeznaczenie kwot pozyskanych z dotacji dla organizacji publicznych na podstawie 
zawartych umów z jednostkami budżetowymi w ciągu roku bilansowego: 

 
Oddział Poznań: 

 PFRON Zadanie 1  –        180 000,00zł 
Urząd Miasta Poznań  –         47 300,00zł 
Urząd Miasta Poznań  –         20 000,00zł 
Urząd Miasta Poznań  –         27 800,00zł 

 
Koło Terenowe w Poznaniu: 

Urząd Miasta Poznań  –         40 000,00zł 
Urząd Miasta Poznań –         40 000,00zł 

 
Koło Terenowe w Lesznie: 

Urząd Miasta Leszno –         50 000,00zł 
Urząd Miasta Leszno –          2 500,00zł 

 
Koło Terenowe w Kaliszu: 

Urząd Miasta Kalisz –           240,00zł 
Urząd Miasta Kalisz –           800,00zł 
Urząd Miasta Kalisz –          1560,00zł 

 
Koło Terenowe w Ostrowie Wielkopolskim: 

Urząd Miasta Ostrów Wlkp. –          2 000,00zł 
 

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Zadanie 1   "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 wyrazy w zdaniu a nie raz nawet odmieniać przez przypadki. 
Zadania banalnie proste, jednak osobom niesłyszącym sprawia ogromną trudność, ponieważ 
zasób słownictwa przez osoby niesłyszące 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 

http://www.pfron.org.pl/
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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 
niepełnosprawnej, rozwój osobowości i polepszenie autoakceptacji w społeczeństwie, ale 
również integrację inwalidów słuchu ze środowiskiem osób słyszących. Prowadzona terapia 
przygotowała naszych podopiecznych do podejmowania problematyki życia codziennego             
i spowodowała częściowe usamodzielnienie, zaspokojenia kontaktowania się w środowisku. 

Tłumaczone filmy, wiadomości oraz spotkania z różnymi pracodawcami 
zainteresowanymi przyjęciem osób niesłyszących do swoich zakładów dała większe szanse 
naszym podopiecznym w zdobyciu pracy. Oprócz tego udzielana 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. 

 
Urząd 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 
 Dzięki projektowi „Świetlica w świecie ciszy” osoby niesłyszące  nie są 

odosobnione, uczestniczyły  w rehabilitacji, w zajęciach  przez co się 
integrowały z osobami słabosłyszącymi.  

W projekcie wzięło udział 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 np. ozdabianie przedmiotów techniką 
decoupage 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 np.: malowanie na szkle i foli, 
koszyczki wiklinowe, ozdoby świąteczne. 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 aktywności ruchowej 
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 kontakt ze środowiskiem miejscowym , kulturalnym 
 zwiększanie zasobu słów i ich znaczenia 
 zajęcia manualne , które wymagają myślenia 

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. 
 
 „Motywacja i aktywizacja Niesłyszących”  
  

Cele planowanych działań znalazły upowszechnienie w zwiększeniu samodzielności w 
funkcjonowaniu na rynku pracy, podniesieniu ich samooceny i wiary w swoje możliwości, co 
pozwoliło częściowo odważniej podejść do życia, oraz zmierzyć się z trudnościami mogącymi 
spotkać na swej drodze. 

Psycholog prowadził regularne spotkania grupowym o charakterze warsztatowym, które 
pokazały  naszym podopiecznym możliwości  autoprezentacji, samokrytycyzmu, metody 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywanie stresu, oraz zachowania higieny 
psychicznej. 

Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie po dwie godziny.  
Nasi podopieczni zdobyli umiejętności i informacje umożliwiające im funkcjonowanie na 

rynku pracy, wyrównano częściowo szanse osób niesłyszących poszukujących  pracę, 
zaznajomienie się w relacjach z przełożonymi, kontaktach ze współpracownikami. Poprzez stałą 
opiekę psychologa, oraz tłumaczy języka migowego podniesiono świadomość, beneficjentów o 
własnym potencjale zawodowym i społecznym i wartość pracy. Beneficjenci biorący udział w  
programie nabyli większą otwartość w budowaniu relacji interpersonalnych na płaszczyźnie 
zawodowej, co przyczyniło się rozwojem indywidualnych kwalifikacji, oraz osiągnięciem pełnej 
wydajności społecznej na rynku pracy. 

 
Urząd Miasta Poznania - „Potrzebni w pracy”. 
 

Udzielono pomocy prawnej uczestnikom Programu, poziom świadomości prawnej oraz 
wiedzy z zakresu poszukiwania pracy został podniesiony i tym samym zamierzone cele zostały 
zrealizowane. Ze względu na aktualne zapotrzebowanie i specyfikę środowiska zmieniła się 
częstotliwość świadczonych usług prawnych: zmniejszyła się w przypadku spotkań grupowych; 
zwiększyła się w przypadku spotkań indywidualnych.  

Cele planowanych działań znalazły upowszechnienie w zwiększeniu samodzielności w 
funkcjonowaniu na rynku pracy, podniesieniu ich samooceny i wiary w swoje możliwości, co 
pozwoliło częściowo odważniej podejść do życia, oraz zmierzyć się z trudnościami mogącymi 
spotkać na swej drodze. 

 
Spotkania z prawnikiem: 
 Odbyły się spotkania w grupach, na których wykładane były zagadnienia z zakresu 

prawa dotyczącego osoby pracującej bądź poszukującej zatrudnienia (świadczenie 
pracy, ubezpieczenia pracownicze, przywileje pracownicze). 

 Odbyły się spotkania indywidualne, na których świadczona była pomoc w kwestii 
bieżących problemów prawnych uczestników Programu (doradztwo i pomoc w 
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załatwianiu spraw przed instytucjami państwowymi, sporządzanie dokumentacji i 
korespondencji do sądów i instytucji odwoławczych). 

 
Spotkania z psychologiem: 
 Psycholog prowadził regularne spotkania grupowym o charakterze 

warsztatowym, które pokazały naszym podopiecznym możliwości  
autoprezentacji, samokrytycyzmu, metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
pokonywanie stresu, oraz zachowania higieny psychicznej. 

 Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie po dwie godziny. 
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 aktywności ruchowej 
 kontakt ze środowiskiem miejscowym , kulturalnym 
 zwiększanie zasobu słów i ich znaczenia 
 zajęcia manualne , które wymagają myślenia 

 
Urząd Miasta Poznania - „Klub Seniora”  
 

„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: 
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Działanie 1:Pracownie tematyczne:                                                                                               
1) Grupa Sportowa  -  usprawnianie fizyczne (ćwiczenia na basenie i na Sali gimnastycznej) 
2) Grupa Gospodarstwa Domowego– przygotowywanie zdrowych posiłków,  które stanowiły 
poczęstunek dla grupy.  
3) Grupa historyczno -geograficzno-turystyczna                                                                                                                       
Działanie 2: 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.  
Działanie 3: Prelekcje dotyczące zdrowia i spraw społecznych: prelekcje odbywały się we 
wtorki,  udział brało ok. 40 osób. Czas trwania  45 min. Prelekcje przeprowadzili: Promotor 
zdrowia, tematy spotkań: - stres i jak sobie z nim radzić – ciśnienie tętnicze, nadciśnienie i inne 
choroby układu krążenia  – odchudzanie i prawidłowa dieta -  zdrowe serce, Pracownik 
urzędu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciel Banku  Zachodniego WBK, 
funkcjonariusze  Komendy Policji, prelekcje  z Pierwszej Pomocy połączone z zajęciami 
praktycznymi, które przybliżyło poznanie metod i zasad ratowania życia osobom 
poszkodowanym, lekarz stomatolog, lekarz ortopeda.   
Działanie 4: Imprezy integracyjne, wycieczki:   
1) Została zorganizowana wycieczka czterodniowa  Świnoujście – Międzyzdroje. Zwiedzanie 
Świnoujścia i Międzyzdrojów. Zwiedzanie najważniejszych zabytków oraz wycieczka Ciuchcią 
„Świnoujście Express”. Organizacja wieczorków integracyjnych: ogniska oraz kolacji z tańcami. 
Osoby niesłyszące całość tej wycieczki mieli tłumaczoną w języku migowym. udział wzięło 49 
osób.                                                                                                                                                                             
2) Odbyły się trzy wyjścia do teatrów i muzeów, które były tłumaczone na język migowy. W 
marcu na spektakl „ Panny z Wilka”, w maju na spektakl „ Trup” i w październiku na spektakl 
„Ożenek”.   
Działanie 5: Spotkania okolicznościowe: 
 -z okazji Świąt Bożego Narodzenia 70 uczestników 
 -Wielkanocy 70 uczestników                                                      
 -Dnia -Kobiet - 40 uczestniczek  
Działanie 6: Konkursy: przed przystąpieniem do realizacji konkursów odbyły się spotkania 
tematyczne pozwalające na przyswojenie wiedzy związanej z konkursami pt.                                                                
1) „Poznań moje  miasto” – odbył się w grudniu 
2) „Historia Ruchu Niesłyszących na terenie Wielkopolski” – odbył się w czerwcu 
3) „Stolice państw Unii Europejskiej” – odbył się w lipcu                                                                             
Zwycięzcom zostały rozdane dyplomy i nagrody. 
Działanie 7: Zawody: Przeprowadziliśmy zawody sportowe grupowe i indywidualne w: 
Darta,  
Bilarda,  
Remibrydża 
Działanie 8: 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.  

 
Urząd Miasta Poznania - „Fizycznie aktywny senior”  
 
Działania miało na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia poprzez gimnastykę i 
inne formy usprawnienia ruchowego w poszczególnych grupach: 

 
GRUPA I – aerobic wodny - gimnastyka wodna. 

Zajęcia odbywały się na basenie przez 45 min. w małych  grupach 15-osobowych,  pod  
kierunkiem  instruktora 1 raz w tygodniu. Ćwiczenia na basenie nie wymagały umiejętności 
pływania, nie obciążały stawów i  ścięgien. Wzmocniły  mięśnie i  poprawiły  kondycję i 
elastyczność ciała.  
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GRUPA II – sekcja sportowa – bilard, remibrydż, darta  
Zajęcia wpływające na koncentrację, pobudzające  myślenie  i ducha  rywalizacji 

podczas sekcji sportowych: bilard, remibrydż, darta. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. 
Podczas których uczestniczyło około 20  osób przez 5 godzin w wymienione dni w świetlicy 
Polskiego Związku Głuchych. Ogłoszone zostały zawody sportowe: 

- w bilarda  w  miesiącu kwietniu,  
- w darta w miesiącu wrześniu  
- w remibryża w miesiącu  listopadzie.  
Dla zwycięzców każdej kategorii zostały wręczone dyplomy i nagrody.  
 

GRUPA III – nordic walking   
Zdrowotne marsze z kijkami w parkach i terenach zielonych miasta Poznania. Spacery z 

kijkami  dla grupy 10 osobowej  po 2 godz. Odbywały się  raz w tygodniu. W  ramach 
aktywizacji ruchowej proponowaliśmy naszym podopiecznym marsze spacerowe z kijkami 
trekkingowymi, które pomagają łagodzić dolegliwości stawowe, wzmacniają mięśnie kręgosłupa 
i  są zalecane jako forma rehabilitacji w walce z nadwagą.  

 
GRUPA V – bowling – zajęcia ruchowe (hala sportowa) 

Zajęcia ruchowe bowling, czyli najpopularniejsza odmiana gry w kręgle, odbywała się w 
hali sportowej przez 1 godzinę  w co drugi wtorek miesiąca dla grupy 10 osobowej. Bowling 
umożliwił  wiele  radości  oraz  połączył  zasady  zdrowego współzawodnictwa z 
doskonałą  zabawą. 

 
GRUPA VI – grota solna - inhalacje zdrowotne ( specjalistyczna sala )  

Grupa korzystająca z pobytu w grocie solnej miała możliwość skorzystania ze  
specyficznego mikroklimatu cechującego się wyjątkową czystością bakteriologiczną i 
powietrzem nasyconym  minerałami i mikroelementami. Grupy (10-osobowe) poprzez  
korzystanie z groty miały lepsze  samopoczucie i  zdrowie, dzięki inhalacji i wdychaniu dużej 
ilości jodu, potasu, wapnia, magnezu i wiele innych pierwiastków. 

 
Urząd Miasta Leszna - „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia społecznego osób niesłyszących 

 
Celem programu było prowadzenie działań, które umożliwiały niesłyszącym normalne 

funkcjonowanie w społeczeństwie, łamanie barier oraz integrację środowiska. Było także 
zrzeszenie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, 
wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans 
rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.  

Jesteśmy Związkiem działającym od 1948r., który swoja pomocą wspiera zarówno dzieci, 
młodzież jak i osoby dorosłe. Głównym celem działania Koła jest stworzenie takich warunków, 
by każdy inwalida słuchu mógł pracować, uczyć się i normalnie egzystować społeczeństwie. Ze 
względu na niskie dochody osobom niesłyszącym potrzebna jest wszelka pomoc socjalna             
i rehabilitacyjna. Zaangażowanie różnorodnych form, metod i środków sprzyja integralnemu 
rozwojowi tych osób. Przez cały okres trwania programu udzielana była pomoc i wsparcie 
osobom niesłyszącym i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej.  

Większa wiedza osób niesłyszących na temat historii i kultury naszego kraju.  
Polepszenie sprawności psychospołecznej, dowartościowanie osób niesłyszących. 

Nastąpił rozwój osobowości. Polepszenie autoakceptacji osoby niepełnosprawnej                 
w społeczeństwie. Zaspokojenie potrzeb kontaktowania się w środowisku. Możliwość 
sprawdzenia się w różnych grupach zajęciowych, a co za tym idzie podejmowana była 
problematyka życia codziennego i spowodowanie częściowego usamodzielnienia członków.  
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Dzieci i młodzież będąca pod opieką Związku zintegrowały się, a także zsocjalizowały. 
Większa znajomość języka migowego w środowisku, większy stopień porozumienia się między 
osobami niesłyszącym i słyszącymi poprzez działania:  

 Prowadzono poradnictwo i wsparcie dla osób niesłyszących.  
 Organizowano prelekcje i spotkania tematyczne dotyczące m.in. ważnych spraw 

życiowych i społecznych (np. alkoholizm, narkomania, ochrona zdrowia) tłumaczone 
na j. migowy. 

 Tłumaczono programy i filmy telewizyjne oraz artykuły prasowe na język migowy. 
 Organizowano zajęcia muzyczne i plastycznych dla dzieci. 
 Sprawowano opiekę nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem 

oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących. 
 Odbywały się zajęcia tematyczne, organizowano gry i zabawy oraz pomoc               

w odrabianiu lekcji dzieciom  i młodzieży niesłyszącej oraz dzieciom słyszących 
rodziców głuchych 

 Organizowano zajęcia dla osób starszych – Klub Seniora zajmował się m.in. tematyką 
zdrowotną, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, a także turystyką i rekreacją oraz 
działalnością sportową. 

 Organizowano i prowadzano szkolenia w szczególności w zakresie języka migowego, 
m.in. dla rodziców dzieci głuchych i dla dzieci niesłyszących 

 Podjęto działania na rzecz przywrócenia osób niesłyszących na rynek pracy. Pomoc 
psychologiczna, edukacyjna i aktywizacja społeczna i zawodowa, pośrednictwo pracy  
i monitoring zatrudnienia 

 Odbywały się zajęcia z udziałem specjalistów z różnych dziedzin. Przeprowadzono 
rehabilitację ruchową w terenie – wycieczka członków Koła Terenowego PZG (na 
program pt. „Poprzez integrację, kulturę, sport i rekreację do – normalności.”) 

 Przeprowadzono kurs komputerowy dla członków PZG. 
 Podnoszono kwalifikacje informatyczne osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności z tytułu słuchu – umiejętność posługiwania się komputerem, 
Internetem. 

 
Urząd Miasta Leszno - „Poprzez integracje, kulturę, sport i rekreację                    

do – normalności.” 
 

Były to działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób 
starszych i osamotnionych z miasta Leszna. Celem zadania było prowadzenie działań, które 
umożliwiają niesłyszącym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, łamanie barier oraz 
integracja środowiska Wszystkie osoby biorące udział w Zlocie jednocześnie brały udział w 
rehabilitacji, dało to możliwość do wzbogacenia doświadczeń turystycznych, życiowych, 
kulturalnych oraz podniesienie ogólnej wiedzy i rozwoju zainteresowań. Był to Zlot osób 
niesłyszących, który umożliwił członkom Związku kontakt z osobami niesłyszącymi nie tylko          
z całego Województwa Wielkopolskiego, ale także zintegrował osoby starsze i samotne          
z dziećmi i młodzieżą często borykającą się z podobnymi problemami. 

Zadaniem Zlotu było stworzenie warunków do urzeczywistnienia praw osób 
niepełnosprawnych, życie wolne od barier w zakresie komunikowania się, dostępu do informacji 
i wiedzy- w ramach realizacji zapisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Uaktywnienie           
w sferze społecznej, sportu, rekreacji ruchowej, kultury, itp. Rehabilitacja zgodna ze statutem 
PZG. Integracja osób niesłyszących oraz zbliżenie środowiska osób niesłyszących do środowiska 
osób słyszących.  

Większa wiedza  dotycząca historii kraju, znajomość zabytków dziedzictwa kulturowego, 
itp. Podjęto działania w kierunku likwidacji barier  w komunikowaniu się osób niesłyszących  
z osobami słyszącymi, integracja osób starszych i osamotnionych z młodzieżą i dziećmi często  
w podobnej sytuacji życiowej. Tłumaczone na j. migowy. 

 
Urząd Miasta Kalisz - Dzień Kobiet  
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Dzień Kobiet w kaliskiej świetlicy Kołat Terenowego PZG obchodzone było bardzo 

hucznie. Po południu rozpoczęły się obchody tego jakże miłego święta w gronie licznie 
przybyłych kaliszanek Panie zasiadły za suto nakrytymi stołami, na których znalazło się szereg 
smakołyków – owoców, ciast i innych słodkości finansowanej ze środków Urzędu Miasta Kalisz. 
Wszystkie damy na koniec spotkania obdarowano okolicznościowymi upominkami. Atmosferę  
i wyjątkowy świąteczny nastrój każda kobieta chcieliby przenieść na kolejne dni. 

 
Urząd Miasta Kalisz – Międzynarodowy Dzień Głuchego  
 

Pierwszy Światowy Kongres WFD miał miejsce we wrześniu 1951 i dlatego wybrano 
wrzesień, by celebrować Międzynarodowy Tydzień i Dzień Głuchych, jako uczczenie pamięci 
tego historycznego wydarzenia. Celem jest przyciągnięcie uwagi polityków, władz i publiczności; 
zainteresowanie ich dokonaniami Głuchych ludzi i sprawami absorbującymi społeczność 
Głuchych. Podczas tego tygodnia, zachęca się organizacje Głuchych ludzi na całym świecie do 
przeprowadzania kampanii informacyjnych o ich pracy oraz do upowszechniania ich żądań             
i próśb. Tego tygodnia też wzrasta solidarność pośród Głuchych i tych, którzy ich wspierają; jest 
to czas zwiększonych wysiłków, by promować prawa Głuchych na całym świecie.  

W ramach realizacji projekty członkowie Koła Terenowego w Kaliszu spotkali się               
w siedzibie i świętowali swój dzień. Spotkania tego typu bardzo integrują całe środowisko 
niesłyszących, dają również im możliwość spotkania się z przedstawicielami władz 
samorządowych i innych instytucji.  
 
Urząd Miasta Kalisz – Mikołajki 

 
Koło Terenowe w Kaliszu stawia sobie przede wszystkim za cel rehabilitację                  

i integrację osób niesłyszących i  słabosłyszących.  Jednym z warunków pełnej  integracji           
i rehabilitacji jest udział tych osób w życiu kulturalnym i społecznym. Dlatego PZG organizuje 
dla nich różnego rodzaju imprezy, zabawy oraz spotkania, które pozwalają nie tylko bawić się 
ale przede wszystkim komunikować się, wymieniać poglądy  i poznawać tradycje ściśle 
związane z naszą kulturą polską. 

W grudniu 2009 w siedzibie Koła Terenowego PZG w odbyły się Mikołajki dla dzieci             
i wnuków osób niesłyszących oraz spotkanie wigilijne wszystkich podopiecznych.  

Dzieci, które przybyły na „Mikołajki” odwiedził Gwiazdor i ofiarował im piękne podarunki. 
Podczas spotkania  dzieci bawiły się, brały udział w konkursach sportowych, zręcznościowych i 
plastycznych, a także miały możliwość kosztowania przeróżnych tradycyjnych świątecznych 
smakołyków.  

Była to okazja połączenia imprezy integrując wszystkie pokolenia osób niesłyszących przy 
kolorowym wystroju smakując świąteczne potrawy. 
 

7 .3.  Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 
 
7.3.1. Przychody z zorganizowanych i przeprowadzonych kursów języka migowego  

przez Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w kwocie 
300 350,00zł dla:  
 dla grup zorganizowanych przez ROPS w Hotelu Topaz,  
 dla grup zorganizowanych przez Profuturę w Poznaniu,  
 dla grup zorganizowanych przez PCPR w Ostrowie 
 Dla osób indywidualnych zorganizowanych przez pracowników Oddziału 

Wielkopolskiego PZG 
7.3.2. Przychody działalność turystycznej poprzez zorganizowanie wycieczek dla 

członków PZG  i innych osób niesłyszących w łącznej kwocie 10 000,00zł 
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9.3.  Pozostałe przychody określone statutem 

Pozyskane dotacje ze środków publicznych przez PZG Specjalistyczną Poradnię 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wada Słuchu w Poznaniu w ciągu roku bilansowego  
w wysokości 211 766,00zł 

 
 PFRON    -    78 000,00zł     
 ROPS      -     5 000,00zł  
 NFZ       -   128 766,00zł  

 
Powyższe kwoty zostały wydatkowane na realizację poszczególnych projektów na 
podstawie zawartych umów z jednostkami budżetowymi: 
 
Kompleksowa rehabilitacja mowy i słuchu dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem 
oraz innymi dysfunkcjami w rozwoju. – PFRON. 

W Poradni prowadzone były przez cały rok 2010 w sposób ciągły zajęcia rehabilitacyjne 
dla dzieci i młodzieży, zarówno będących wcześniej pod opieką Poradni jak i nowo przyjętych. 
Poprzez szerokie poradnictwo dla rodziców i dla pacjentów, instruktaże dotyczące właściwej 
pracy z dzieckiem z wadą słuchu w warunkach domowych oraz ćwiczenia odbywające się na 
terenie Poradni ze specjalistami z dziedziny: psychologii, surdopedagogiki, logopedii, protetyki 
słuchu i języka migowego dowartościowujemy dzieci i młodzież niepełnosprawną, pomagamy w 
dostosowaniu się do życia w społeczeństwie. 

Zakładane cele zostały w większości zrealizowane poprzez ciągłą rehabilitację. 
Prowadzone były systematyczne ćwiczenia, instruktaże i porady, co prowadzi do coraz większej 
świadomości wśród rodziców, jak i większej samodzielności pacjentów. Zakładane poziomy 
beneficjentów pośrednich jak i bezpośrednich zostały osiągnięte. Poradnia obejmuje opieką 250 
pacjentów. Ilość beneficjentów ostatecznych w postaci dzieci, które brały udział w programie 
osiągnęła 117 osób, oraz 100 rodziców. Plan rehabilitacji zakładany na cały rok pracy został 
osiągnięty, w przypadku pacjentów regularnie korzystających z zajęć na terenie poradni, od 
początku stycznia 2010 roku. Część pacjentów niestety nie przyjeżdża regularnie, lub dołączyła 
do programu dopiero w drugim półroczu, co przesuwa osiągnięcie zakładanych efektów 
rehabilitacyjnych. Jest to związane zarówno z dużą odległością pacjentów do poradni, jak                  
i powstaniem nowych, konkurencyjnych poradni na terenie wielkopolski. W związku                 
z powyższym konieczne jest kontynuowanie rehabilitacji zarówno w przypadku tych pacjentów, 
jak i pozostałych pacjentów, gdyż proces rehabilitacji jest złożony, długotrwały i ciągły. 

 
”Wzmacnianie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz dodatkowymi niepełno 
sprawnościami, dzięki zastosowaniu dodatkowych form wsparcia.” Współfinansowane ze 
środków ROPS” 

Działania podejmowane były od 05.07. – 22.11.2010 roku. Zajęcia z zakresu arteterapii 
grupowe odbywały się zgodnie założeniami raz w miesiącu, w grupach nieprzekraczających            
4 osoby. Zajęcia indywidualne z arteterapii prowadzone przez protetyka słuchu mogły być  
realizowane każdego dnia projektu, zgodnie z zainteresowaniem ze strony pacjentów, za 
wyjątkiem okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim specjalisty. Zajęcia z alternatywnych 
form komunikacji prowadzone przez tłumacza języka migowego I stopnia mogły być 
realizowane każdego dnia trwania projektu, zgodnie z zainteresowaniem ze strony 
podopiecznych, z wyjątkiem okresu, kiedy prowadzący przebywał na zwolnieniu lekarskim. 
Zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą prowadzone mogły być zgodnie z założeniami dwa razy               
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w miesiącu w grupach nieprzekraczających 4 osoby, zainteresowanie taką formą wsparcia było 
głównie w okresie wakacyjnym, osłabło w roku szkolnym, w związku z podjęciem obowiązku 
szkolnego przez pacjentów). Zakładana liczba beneficjentów projektu w postaci dzieci                
i młodzieży z uszkodzonym słuchem wynosiła 30 osób – faktyczna ilość podopiecznych objętych 
dodatkowymi formami wsparcia to 36 osób. Były to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
słuchową, a także często z dodatkowymi utrudnieniami (m.in. nowotwory, rozszczepy 
podniebienia, nadpobudliwość psychoruchowa upośledzenie, zespół Downa, wady wzroku).  
25 osób wzięło udział w rozmaitych zajęciach z zakresu arteterapii, 11 osób w zajęcia                     
z alternatywnych form komunikacji, 8 osób w zajęciach ruchowych. Zajęcia grupowe            
z rehabilitacji ruchowej – planowane prowadzenie dwa razy w miesiącu dla maksymalnie 4 
dzieci jednorazowo, faktyczna realizacja skumulowała się głównie w okresie wakacyjnym. 
Obniżenie regularności zajęć nastąpiło po rozpoczęciu roku szkolnego (wrzesień jedno 
spotkanie, listopad jedno spotkanie, październik – brak zajęć). Prowadzący każdorazowo był 
gotowy do prowadzenia zajęć, na miejscu w Poradni. W związku z okresem jesiennym                  
i zwiększoną zachorowalnością podopieczni często nie dojeżdżali do placówki, pomimo 
ustalonego terminu spotkania. Zajęcia grupowe z arteterapii planowo miały być prowadzone raz 
miesiącu, w grupach nieprzekraczających 4 osób, co zostało zrealizowane. Zajęcia indywidualne 
z zakresu arteterapii i alternatywnych form wsparcia planowo mogły być realizowane każdego 
dnia trwania projektu – realizacja zgodna z założeniami, każdego dnia wskazani specjaliści byli 
gotowi do podjęcia odpowiednich działań, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszających się 
pacjentów. 

 
Kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza – 
rehabilitacja słuchu i mowy. 

W ramach kontraktu nasza Poradnia zajmuję się wielospecjalistyczną rehabilitacją dzieci i 
młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu – korzystających zarówno z aparatów słuchowych 
jak i implantów ślimakowych. W rehabilitacji kładziemy nacisk na rozwój mowy, myślenia oraz 
rozwój poznawczy. Nasze dzieci objęte są opieką specjalistów: logopedy, surdopedagoga, 
psychologa, protetyka słuchu, lekarza audiologa – foniatry i otolaryngologa, tłumacza języka 
migowego.  

Zakres porad:  
postępowanie logopedyczne 
postępowanie surdopedagogiczne 
postępowanie psychologiczne 
instruktaż i konsultacje dla rodziców/opiekunów dziecka 
usprawnianie analizatora słuchowego / ćwiczenia słuchowe i logorytmiczne 
opieka otolaryngologiczno – audiologiczna 

 
Narodowy Fundusz Zdrowia  

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją słuchu               
i mowy dzieci z wadą słuchu (pensje pracowników, koszty lokalowe, telekomunikacja, itp.). 
Przez cały rok w sposób ciągły prowadzona była terapia logopedyczna, psychologiczna                 
i surdopedagogiczna dzieci i młodzieży w formie ćwiczeń i badań, świadczone były porady 
lekarskie. 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
Środki z projektu przeznaczone na kompleksową rehabilitację słuchu i mowy dzieci               

i młodzieży z wadą słuchu i dodatkowymi uszkodzeniami (pokrycie części kosztów utrzymania 
pracowników, częściowo usługi telekomunikacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych). Przez 
12 miesięcy prowadzone było wsparcie ze strony psychologa, surdopedagoga, logopedy, 
protetyka słuchu i tłumacza języka migowego I st. w formie porad i treningów słuchowych. 

http://www.pfron.org.pl/
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Zakupione zostały pomoce wykorzystywane podczas pracy  z dziećmi i młodzieżą (m.in.: 
książki, układanki, zabawki, CD). 

Realizacja ww. projektów polega na prowadzeniu rehabilitacji słuchu i mowy przez  
zindywidualizowane uczestnictwo każdego pacjenta w zależności od jego stanu zdrowia              
w zajęciach terapeutycznych, logopedycznych, surdopedagogicznych, psychologicznych.             
W rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu rehabilitacja polegała na ścisłej współpracy          
z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polegała na uczestnictwie w miarę możliwości  
w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania 
rehabilitacyjnego w życiu codziennym pacjenta. Pracownicy Poradni pomagali również w 
niespecyficznych problemach życiowych i socjalno bytowych rodzinom, które zgłaszają takie 
potrzeby. 

 
 

10. POZOSTAŁE PRZYCHODY  
W ciągu roku bilansowego pozyskano przychody operacyjne w Oddziale 

Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych – Terenowych 
Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz Specjalistycznej 
Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w wysokości                        
51 903,15 zł z darowizn finansowych i rzeczowych na działalność statutową. 

 
 

11. PRZYCHODY FINANSOWE 
 

W ciągu roku bilansowego pozyskano przychody finansowe w Oddziale 
Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych – Terenowych 
Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz Specjalistycznej 
Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w wysokości 31 984,76zł, w tym:         

 
 odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych              

w kwocie 670,22zł 
 aktualizacja wartości Funduszy Inwestycyjnych ARKA w kwocie 26 311,61zł, 
 zysk ze sprzedaży tzn. odzyskana strata z zainwestowanych w Fundusze 

Inwestycyjne ARKA wynosi 5 002,93zł  
 
 

12. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW POZOSTAŁE KOSZTY 
 
 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

485 909,87 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

244 639,62 

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 319 904,22 
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 10.1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego koszty poniesione w ciągu roku bilansowego w Oddziale 
Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych – Terenowych 
Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w kwocie  
485 909,87zł z podziałem na: 
 amortyzacja   5 384,00zł 
 zużycie materiałów i energii   50 641,60zł 
 usługi obce 137 451,69zł 
 podatki i opłaty   1 814,57zł 
 wynagrodzenia  227 667,36zł 
 ubezpieczenia społeczne   41 019,50zł 
 pozostałe koszty   3 791,15zł 
 umowy zlecenia   18 140,00zł 

 
10.2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 

publicznego koszty poniesione w ciągu roku bilansowego w Oddziale 
Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych – Terenowych 
Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w kwocie  
244 639,62zł z podziałem na: 
 zużycie materiałów i energii    3 386,95zł 
 usługi obce 140 667,32zł 
 wynagrodzenia   64 651,14zł 
 ubezpieczenia społeczne   11 444,21zł 
 umowy zlecenia   24 490,00zł 
 

 
10.3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – poniesione w ciągu roku 

bilansowego przez PZG Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci                  
i Młodzieży z Wadą Słuchu w kwocie 319 904,22zł w tym: 
 wynagrodzenia / U. Zlecenia  202 798,86zł 
 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  38 553,03zł 
 koszty utrzymania poradni   78 552,33zł 
 koszty czynszu   9 628,00zł 
 opłaty bankowe   2 043,30zł 
 prasa i prenumerata      274,50zł 
 opłaty telefoniczne   2 951,34zł 
 środki czystości   1 031,60zł 
 opłaty pocztowe    420,26zł 
 art. Remontowe-bieżące    792,41zł 
 usługi ksero    617,70zł 
 artykuły biurowe    672,84zł 
 wyposażenie-zabawki i inne   1 807,20zł 
 opłaty komunalne   3 300,54zł 
 rozliczenie delegacji   2 281,78zł 
 obsługa prawna i księgowa   48 342,50zł 
 ubezpieczenia majątkowe    1 642,00zł 
 opłaty za zaświadczenia i in.    175,00zł 
 koszty zw z samochodem     46,80zł 
 inne koszty   2 524,56zł 
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13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - koszty poniesione w ciągu roku bilansowego         
w Oddziale Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych – 
Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz PZG 
Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w kwocie 
35 610,47zł w tym: 

 rozwiązanie umowy telekomunikacyjnej w Gnieźnie – 178,32zł 
 wartość przekazana do ZG PZG tytułem PFRON 2007roku - 730,42zł 
 koszty ugody i opłata od pozwu na rzecz Skarbu Państwa – odszkodowanie dla 

Haliny Domańskiej Sygn. Akt. VP 676/09 – 30 437,25zł 
 pozostałe koszty operacyjne Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci      

i Młodzieży z Wada Słuchu 4 264,48zł 
 
 

14. KOSZTY FINANSOWE koszty poniesione w ciągu roku bilansowego w Oddziale 
Wielkopolskim i Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych – Terenowych 
Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz PZG Specjalistyczną 
Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w kwocie  1 563,64zł w tym: 

 zapłacone odsetki od zadłużenia 195,68zł 
 strata ze sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych ARKA 1 367,96zł 

 
 
 
 
 

Podpisy członków Zarządu: 

 


