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I. Sprawy organizacyjne. Dane o KSON. Władze.
I. Sprawy organizacyjne. Dane o KSON. Władze.
Nazwa: KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Związek stowarzyszeń. Data założenia: 27.03.2001 r.
Status organizacji pożytku publicznego - postanowienie Sądu 8.03.2004 r.
Adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Os. Robotnicze 47a
Telefon: (0-75) 75-242-54 Fax 75-231-83
Strona internetowa: www.kson.pl
e-mail: biuro@kson.pl
Data wpisu: 8.04.2002 r.
Nr KRS: 0000100516
Nr NIP:

611-24-47-442

Nr REGON: 231127859
1. Dane dotyczące członków Zarządu KSON:
Po wyborach dokonanych na 16 Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KSON w dniu
10.05.2011 r. Zarząd pracuje w składzie:
Prezes KSON
• Stanisław Schubert
Zarząd KSON:
• Wiceprezes ds. rehabilitacji leczniczej - Andrzej Broniszewski
• Wiceprezes ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej - Waldemar Wiśniewski
• Sekretarz - Monika Żak
• Skarbnik – Anna Piotrowska
• Członek - Ryszard Grek
• Członek - Marek Dębski
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2. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej KSON:
Po wyborach dokonanych na 7 Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KSON w dniu
19.05.2006 r., oraz zmianie na funkcji członka Komisji w dniu 14.05.2010, skład Komisji
Rewizyjnej liczy 3 osoby i aktualnie przedstawia się następująco:
• Przewodnicząca - Maria Tarasewicz
• Wiceprzewodniczący - Henryk Kosiński
• Członek - Elżbieta Wardzała
3. Wykaz członków KSON:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób
prawnych. Zrzesza 41 członków, w tym:
- 14 organizacji rejestrowych
-

7 organizacji pozarządowych w tym: inwalidzkich jako członków wspierających

-

13 podmiotów prawnych jako członkowie wspierający

-

7 osób fizycznych jako członkowie wspierający
 Organizacje rejestrowe :

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Jeleniej Górze,
• Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze,
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Leśnej,.
• Fundacja „Animus” w Złotoryi
• Jeleniogórskie Towarzystwo .Społeczno-Kulturalne w Jeleniej Górze
• Stowarzyszenie Promocji Gospodarczej „Pogórze” w Jeleniej Górze
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Przyjaciele”
w Jeleniej Górze
• Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego w Jeleniej Górze
• Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych w Jeleniej Górze
• Stowarzyszenie Niedosłyszących „ Lira” w Jeleniej Górze,
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• Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze
•

Stowarzyszenie Klub Ludzi Ciekawych Życia „PEGAZ” w Jeleniej Górze

•

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”/przyjęte w 2012r./

 Członkami wspierającymi są organizacje pozarządowe działające w środowisku osób
niepełnosprawnych lub na ich rzecz oraz osoby prawne w tym zakłady pracy i osoby
fizyczne:
 Organizacje pozarządowe :
• Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych - Koło Powiatowe w Jeleniej Górze
• Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny w Jeleniej Górze
• Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa w Jeleniej
Górze
• Zespół Aktywności Społecznej na terenie Sobieszowa
• Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze
• Stowarzyszenie Makrobiotyczne – Biuro Porad Obywatelskich
• Stowarzyszenie „Działajmy Razem „TRIANON PL” w Cieszynie
 Osoby prawne:
•

Telewizja „Dami” w Jeleniej Górze

•

Szpital MSWiA w Jeleniej Górze

•

Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze

•

Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

•

Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze

•

Firma „Lexpas” Sp.z o.o. w Poznaniu

•

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Parafii Jana Ewangelisty i Apostoła w
Jeleniej Górze

•

Karkonoskie Centrum Medyczne w Jeleniej Górze

•

Zakłady Pracy: „Goldom” w Jeleniej Górze,PPH „WIREX” s.c. w Jeleniej Górze,PPU
„Proinval” w Jeleniej Górze,”SIMET” S.A. w Jeleniej Górze, SU „PIAST” w
Legnicy, (Oddział Terenowy w Jeleniej Górze),
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•

Osoby fizyczne: Miłosz Kamiński, Ewa Knychas, Andrzej Grzelak, Krzysztof
Błażejczyk, Ks. Prałat Henryk Bujok, Wojciech Grzybowski, Firma „EURO 90
TRAVEL” w Jeleniej Górze – Marek Ciechanowski

3. Przyjęcia, skreślenia:
• Skreślono: Jeleniogórska Spółdzielnia Socjalna „Jesteśmy” w Jeleniej Górze
• Przyjęto : Stowarzyszenie Klub Ludzi Ciekawych Życia „PEGAZ” w Jeleniej Górze
Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Diabetyków w Jeleniej Górze
 Organami Sejmiku są: Walne Zebranie Członków. W roku 2011 odbyło się 2 Walne
Zebrania w dniu 14.04.2011 i 10.05.2011 r.
 Prezes KSON (od 19.05.2006 r.) - przewodniczy posiedzeniom Zarządu z prawem głosu.
 7 osobowy Zarząd , w tym 4 osobowe Prezydium: 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik
 3 osobowa Komisja Rewizyjna
Zarząd Sejmiku, obradował w roku 2011 na 5 posiedzeniach, podejmując decyzje w
sprawach bieżących działań programowych, gospodarczych i organizacyjnych. Na
posiedzenia Zarządu zapraszana była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
4. Wykaz uchwał:
Data posiedzenia

Nr uchwały Wynik

Treść uchwały

1/Z/11

głosowania
jednogłośnie Dotyczy: wycofania z dniem 28.01.2011

31.03.2011r

2/Z/11

członkostwa JSS Jesteśmy
jednogłośnie Dotyczy :zatwierdzenia rachunku zysków i strat

31.03.2011 r.

3/Z/11

jednogłośnie Dotyczy : o zwołaniu Walnego Zebrania KSON

13.06.2011 r.

4/Z/11

jednogłośnie Dotyczy :akceptacji wniosku Fundacji „Dwór

28.01.2011r.

Czarne” wspólnego utworzenia Spółdzielni
13.06.2011 r.

5/Z/11

Socjalnej
jednogłośnie Dotyczy: o przyjęciu w poczet członków
zwyczajnych KSON Diabetyków Zarząd

19.09.2011

6/Z/11

Rejonowy w Zgorzelcu
jednogłośnie Dotyczy :zbycia maszyn szwalniczych
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19.09.2011

7/Z/11

jednogłośnie Dotyczy :przekazania kwoty darowizny
Z 1% na pokrycie kosztów eksploatacyjnych

8/Z/11

KSON
jednogłośnie Dotyczy :przesunięcia środków z 1% na pokrycie

9/Z/11

kosztów ekspl. KSON
jednogłośnie Dotyczy : rezygnacja z VAT.

ZEBRANIA
22.02.2011

1/W/11

jednogłośnie Dotyczy :w sprawie zmian w statucie KSON

14.04.2011

2/W/11

jednogłośnie Dotyczy :przeniesienia II części Walnego

14.04.2011

3/W/11

Zebrania
jednogłośnie Dotyczy :Zmiany w Statucie KSON

10.05.2011

4/W/10

jednogłośnie Dotyczy: zatwierdzenie sprawozdania

10.05.2011

5/W/11

merytorycznego za 2010r
jednogłośnie Dotyczy : zatwierdzenie sprawozdania

6/W/11

finansowego za 2010r
jednogłośnie Dotyczy :przyjęcie kierunku działań KSON na

7/W/11

2011 r.
jednogłośnie Dotyczy : podjęcie decyzji o pokryciu straty

30.12.2011
30.12.2011
WALNE

10.05.2011
10.05.2011

bilansowej z roku 2010

II. Sprawy merytoryczne. Misja.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
Zakres działalności statutowej określony jest w statucie KSON.
Misją i celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze
zadań publicznych, do których należą:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji tworzących
Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
• rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
• integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
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• wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów w
sprawach wspólnych;
• rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
• działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej perspektywy w
zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu;
• udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie
działań wymienionych w pkt. 1 i 2.
2. Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działalności strażniczej
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
• promocji i organizacji wolontariatu.
• działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarówno członków
organizacji tworzących Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji, w tym
analizowania przyczyn wykluczenia społecznego głównie osób niepełnosprawnych i
starszych

Realizacja wyżej wymienionych zadań w 2011 r. odbywała się poprzez:
•
•

Kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.

W październiku 2011 zorganizowano konferencję naukową pn. „Przezwyciężanie barier w
komunikowaniu się jako element prawidłowego kształtowania wizerunku osoby
niepełnosprawnej”, w której wzięło udział ponad 70 uczestników, a wnioski z niej
wypływające

zamieszczono

w

opracowaniu

pokonferencyjnym.

Integralną

częścią
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konferencji były obchody

10–cio lecia działalności Sejmiku 2001-2011. Sześciu

wolontariuszy KSON otrzymało odznaczenia Państwowe, które wręczyła W-ce Wojewoda
Dolnośląski. Ponad 20–tu przyjaciół Sejmiku ufundowało sztandar organizacyjny KSON , a
ich nazwiska utrwalone zostały na drzewcu sztandaru w formie pamiątkowych gwoździ.
• W grudniu 2011 zorganizowano integracyjną Biesiadę Teatralną pn. „Spotkajmy się
mimo wszystko” połączoną z obchodami Dnia Wolontariusza i 10-lecia

KSON,

wyróżniając dyplomami kilkadziesiąt osób społecznie pracujących na rzecz osób
niepełnosprawnych. W biesiadzie udział wzięło ponad 100 osób, w tym 55 osób
niepełnosprawnych.

Wymienione zadania realizowane były przy współpracy z samorządem powiatowym i
wojewódzkim,

samorządem

Miasta

Jelenia

Góra,

samorządami

gmin

powiatu

jeleniogórskiego.
Podejmowane działania dotyczyły nie tylko członków KSON, ale w większości były
ukierunkowane na rzecz wielu tysięcy niezrzeszonych osób niepełnosprawnych, przez co Sejmik
stał się reprezentantem znacznej części tego środowiska. Sejmik działa w ich imieniu i na ich
rzecz, funkcjonując jako organizacja parasolowa. Liczbę niepełnosprawnych mieszkańców
miasta i powiatu Jelenia Góra szacuje się na 27 tys. osób ( 18 % populacji). Zaledwie 20% z tej
grupy to członkowie związków i stowarzyszeń inwalidzkich, choć jest to wskaźnik o 7% większy
niż w roku 2008. Każda z organizacji członkowskich KSON realizuje swoje programy działania
samodzielnie. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na temat realizacji tych działań.
Warto w tym miejscu dodać, że – wg. informacji jeleniogórskiego oddziału ZUS – ilość rento i
emerytobiorców określa się na ok. 40 tys. osób, co oznacza, że co czwarty mieszkaniec Ziemi
Jeleniogórskiej jest prawnie lub biologicznie niepełnosprawny. Ta przesłanka wymusza na
organizacjach pozarządowych i jednostkach samorządu terytorialnego odpowiednią politykę w
zakresie problematyki społecznej, a nie zawsze te działania są zbieżne.
Sprawy merytoryczne. Sposób realizacji zadań wraz z oceną.
Obszar miasta Jelenia Góra. Współpraca z Miastem Jelenia Góra.
Realizacja zadań odbywała się poprzez:
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• prowadzenie działalności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych o urzędach i
instytucjach administracji rządowej i samorządowej;
• wnioskowanie o usuwanie barier architektonicznych i społecznych;
• interweniowanie w szczególnych przypadkach dotyczących indywidualnych i zbiorowych
problemów inwalidów;
• inicjowanie i współorganizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych o
charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych
dziedzinach. KSON aktywnie występował o środki finansowe na realizację wielu
przedsięwzięć oraz imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że w
roku 2011 KSON zdecydowanie utrzymał swoją rolę i znaczenie w gronie organizacji
pozarządowych i w kontaktach z administracją publiczną.
II. Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym i kulturalnym.
Sejmik prowadził poprzez wolontariuszy stałą analizę funkcji miejscowości w zakresie usuwania
barier. W roku 2011 przeprowadzono kolejne monitoringi w zakresie:
Komunikacji:
1. Funkcjonowania sygnalizatorów na przejściach ulicznych z konkluzją, że sygnalizatory te
szczególnie na przejściach dwupasmowych ulic nadal nie spełniają właściwie swoich funkcji,
zagrażając bezpieczeństwu osób niewidomych, słabowidzących i starszych.
2. Poddano analizie prawidłowość wykorzystania niskopodłogowych autobusów. W efekcie
stwierdzono, że poprzez zakup 5 autobusów niskopodłogowych marki Solaris liczba autobusów
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrosła do 60, co stanowi 68,2 % taboru
MZK. Autobusy starego typu będą sukcesywnie wymieniane i skierowane na obsługę linii
wybiegowych. Jest to oczywiście komplikacja dla osób starszych i niepełnosprawnych
zamieszkujących obrzeża JG i miejscowości sąsiednich.
3. W latach 2009-2011 powiększono zatoczki przystankowe dla autobusów niskopodłogowych.
Pozostaje jeszcze do wykonania przebudowa 2 zatoczek na Os. Robotniczym (bardzo często
frekwentowanych przez osoby niepełnosprawne z uwagi na siedzibę KSON) i zatoczka przy
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przystanku na ul. Różyckiego (obok Żabki). W przypadkach tych nadal występują utrudnienia w
korzystaniu z autobusów przez osoby niepełnosprawne, szczególnie ruchowo (wózkowicze).
Nadal także wysokie krawężniki przy większości przystanków utrudniają dostęp osobom
niepełnosprawnym.
4. Poddano analizie komunikatory głosowe w autobusach z konkluzją, że są one zbyt ciche, przez
co niesłyszalne. Z wyjaśnień MZK wynika, że wielu mieszkańców osiedli skarży się na głośność
tych komunikatorów, przez co są one wyciszone i nie spełniają swojej funkcji. W tej mierze
przez media powinno się uświadamiać społeczności specyficzne potrzeby osób starszych i
niepełnosprawnych. Takie działania podejmiemy z lokalnymi mediami. W sprawach komunikacji
na bieżąco współpracujemy z MZK w Jeleniej Górze.
5. Na bieżąco w roku 2011 monitorowaliśmy sprawę dostępu osób niepełnosprawnych do innych
środków komunikacji tj. PKP, PKS, prywatni przewoźnicy ( busy). I tak:
- dworzec kolejowy PKP w swej części kasowej i restauracyjnej uwzględnia potrzeby osób
niepełnosprawnych. Szynobusy, w przeciwieństwie do starych wagonów, umożliwiają swobodny
dostęp wózkowiczom do przedziału z poziomu peronu. Nie ma niestety bezbarierowego
połączenia między peronami, a na pierwszy peron trzeba przejechać przez tory kolejowe ( w
czym po uprzednim zgłoszeniu, pomaga wyznaczony pracownik PKP)
- dworzec autobusowy PKS nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak
większość autobusów, do których dostęp np. wózkowicza jest bardzo utrudniony. W różny
sposób traktowane są także ulgi ustawowe dla osób niepełnosprawnych. W 2011r. Społeczny
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych interweniował w sprawie sprzedaży biletów bez
obligatoryjnej zniżki.
- w roku 2011 monitorowano także usługi transportowe świadczone przez prywatnych
przewoźników z konkluzją, że nie są stosowane obligatoryjne ulgi ustawowe. Zdarzały się także
przypadki odmowy wpuszczania do busa psa-przewodnika osoby niewidomej oraz wózka osoby
niepełnosprawnej. W sprawach tych Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Ziemi
Jeleniogórskiej interweniował aż w 19 przypadkach.
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Innych placówek i obiektów:

•

dysponujemy informacjami o dostępie do placówek służby zdrowia, w tym gabinetów
stomatologicznych z konkluzją, że większość obiektów jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

•

Pod kątem dostępności analizowaliśmy placówki kultury, kościoły i inne obiekty
użyteczności publicznej łącznie z Urzędem Miasta i urzędami gmin z konkluzją, że
sytuacja w tej mierze w porównaniu z latami ubiegłymi nie uległa istotnej zmianie

•

monitorowano także dostęp osób niepełnosprawnych m.in. do placówek usługowych i
handlowych. W roku 2011 interweniowano w sprawach niewłaściwej obsługi w
sklepach firmy „Biedronka” osób niewidomych, uzyskując zdecydowanie pozytywne
stanowisko

kierownictwa

tej

sieci

sklepów,

regulujące

obsługę

osób

niepełnosprawnych we wszystkich swoich placówkach.
Respektowanie Europejskiej Karty Parkingowej:
W roku 2011 weszła w życie uchwała Rady Miasta JG zmieniająca zasadę korzystania
przez osoby niepełnosprawne z parkingów SPP. Budziła ona i budzi szereg istotnych
uwag ze strony osób niepełnosprawnych. Rozwiązania jeleniogórskie nie współgrają z
praktykami stosowanymi w tej mierze przez sąsiednie miasta, powiaty, województwa i
kraje. Powoduje to szereg skarg w związku z czym powołany spontanicznie Obywatelski
Komitet zebrał w roku 2011 ponad 600 podpisów pod projektem zmiany obowiązującej
„uchwały parkingowej”. Wniosek został złożony w Radzie Miasta 9 stycznia 2012 r.

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej:
To dokument w formie plastikowej identyfikujący jej posiadacza (w czterojęzycznej wersji
językowej), który stosowany jest od września 2010 r. Praktyka wykazała ogromną przydatność
tego dokumentu w sytuacjach kryzysowych, szczególnie przy pobytach osób niepełnosprawnych
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za granicą. Coraz większa ilość niepełnosprawnych zabiega o pozyskanie takiej legitymacji.
Trwają prace i uzgodnienia zmierzające do upowszechnienia takiej legitymacji we wszystkich
krajach UE dla 80 mln niepełnosprawnych Europejczyków. Trzeba z przykrością dodać, że mimo
objęcia tej inicjatywy patronatem Pana Jerzego Pokoja – Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego, prace zmierzające do instytucjonalnego upowszechnienia
legitymacji nie posunęły się do przodu.
III. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
Poddano analizie bezbarierowość placówek oświaty na terenie miasta, z których większość - z
wyjątkiem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej,
Liceum Ogólnokształcącego im Śniadeckiego przy ul. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 8
oraz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej - posiada bariery
architektoniczne.
IV . Budownictwo chronione
W 2011 roku Sejmik wspólnie z Jeleniogórskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego
zainicjował rozwój budownictwa chronionego dla osób Niepełnosprawnych, sama idea polegała
na wybudowaniu ciągu mieszkań bezbarierowych w budownictwie szeregowym z centrum
Asystenckim. Na taki projekt można było uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu
Społecznego , a także z PFRON . Prezydent Miasta zaakceptował ten pomysł oferując JTBS-owi
atrakcyjny teren położony w Cieplicach. Sejmik przez akcje promocyjną zdołał zgromadzić co
najmniej 15-to rodzinną grupę osób Niepełnosprawnych , którzy dysponując 1,2 a nawet trzema
własnościowymi mieszkaniami , w praktyce posiadali środki na udział w tym przedsięwzięciu.
Niestety do dnia dzisiejszego mimo wielu próśb i monitów , JTBS przyrzeczonych gruntów nie
otrzymał , a niepełnosprawni odeszli z kwitkiem. To szkoda bo sprawą wspólnego projektu
zainteresowane były samorządy i organizacje pozarządowe z współpracującego z Jelenią Górą
saksońskiego Weisswaser. Należy w dalszej działalności problem budownictwa chronionego
kontynuować
V. Stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnego funkcjonowania.
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W ramach działalności Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych (prowadzonego przez
KSON tradycyjnie od 10 lat), w 2011 udzielono 898 porad i konsultacji. Porad udzielało 3
prawników, psychoterapeuta, mediator, pośrednik pracy, 2 księży i rehabilitant. Punkt Informacji
w okresie od listopada do grudnia był współfinansowany ze środków Miasta JG, natomiast w
pozostałym okresie ze środków finansowych KSON oraz pracy wolontariuszy. Wartość obciążeń
Sejmiku tak po stronie eksploatacji obiektu, opłat biurowych/ksero, telefony itp./ jak i pracę
wolontariuszy należy oszacować powyżej 20.000,00 zł za okres 10 miesięcy 2011 r. Do
najczęściej zgłaszanych problemów należały:
− trudności w zdobyciu dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego różnego rodzaju,
− trudności w dostępie do turnusów rehabilitacyjnych
− trudności w dostępie do usług medycznych
− trudności w znalezieniu pracy oraz trudności w dostępie do odbycia kursów, szkoleń
podnoszących kwalifikacje zawodowe
− trudności w sprawach warunków mieszkaniowych
− trudności w rozwiązywaniu problemów osobistych i sytuacjach kryzysowych
− trudności w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych/ pętle kredytowe
oszustwa domokrążców itp.
VI. Tworzenie aktywnych form rehabilitacji zawodowej.
Agencja Pośrednictwa Pracy: prowadzona była w roku 2011 przez wolontariuszki: Monikę
Żak, Elżbietę Schubert i Janinę Frys. Od września 2010 do sierpnia 2011 r. działalność Agencji
dofinansowana była z darowizny pozyskanej od Fundacji KGHM.
W roku 2011 do ewidencji osób poszukujących zatrudnienia wpisano 78 osób, z tego 9 osób
podjęło zatrudnienie lub inną pracę (za pośrednictwem Agencji). Nawiązano współpracę z 25
pracodawcami

z

otwartego

rynku

pracy

wyrażających

chęć

zatrudniania

osób

niepełnosprawnych.
W okresie od czerwca do grudnia realizowane były Warsztaty Rozwoju Zawodowego, kurs
języka niemieckiego i kurs nauki obsługi komputera, skierowane do osób poszukujących
pracy i chcących podnieść swoje umiejętności zawodowe. Ogółem wsparciem objęto 30 osób
niepełnosprawnych, w tym: 20 osób z miasta jelenia Góra, 5 osób z powiatu jeleniogórskiego, 1
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osobę z powiatu bolesławieckiego, 2 osoby z powiatu lubańskiego i 2 osoby z powiatu
lwóweckiego.
W ramach zadania:
- udzielono 50 godzin wsparcia z zakresu grupowego poradnictwa psychologicznego dla 14
Beneficjentów
- udzielono 40 godzin wsparcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego z el. grupy
wsparcia dla 12 Beneficjentów
- powstało 12 Indywidualnych Planów Działania
- objęto 9 Beneficjentów wsparciem w postaci warsztatów praktycznych w

wymiarze 16

godz./osobę
- objęto 9 Beneficjentów wsparciem w postaci indywidualnych zajęć praktycznych w wymiarze
40 godzin/osobę
Warsztaty odbywały się w przedsiębiorstwach i instytucjach na otwartym rynku pracy. Każdy z
uczestników praktykował w 2 różnych miejscach pracy. Stanowiska wybierane były pod kątem
umiejętności,

predyspozycji

i

preferencji

zawodowych

uczestników,

określonych

w

Indywidualnym Planie Działania opracowanym wcześniej przez doradcę zawodowego w czasie
konsultacji z zainteresowanym. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali różne miejsca pracy,
stanowiska, zasady obowiązujące w miejscu pracy oraz sposoby prawidłowego komunikowania
się z przełożonymi i współpracownikami. Należy dodać, że organizacja staży była pierwszą tego
typu inicjatywą organizacji pozarządowej na lokalnym terenie.
- udzielono 40 godzin szkoleniowych w zakresie nauki obsługi komputera dla grupy 14 osób
- udzielono 60 godzin szkoleniowych w zakresie nauki języka niemieckiego dla grupy 13 osób
- objęto 15 osób indywidualnym wsparciem pośrednika pracy doradcy.
W wyniku udziału w zadaniu dwie osoby postanowiły podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
(jedna osoba w liceum dla dorosłych, druga – kurs opiekuna medycznego), jedna osoba
rozpoczęła praktykę wolontariacką w Biurze Rachunkowym. Wszystkie osoby będą w dalszym
ciągu objęte wsparciem pośrednika pracy w celu znalezienia im odpowiedniego miejsca pracy.
Inne, zamierzone rezultaty miękkie zostały

również osiągnięte, o czym świadczą wyniki

przeprowadzonego badania ankietowego.
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Zadanie współfinansowane było ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa
Dolnośląskiego.
Na przestrzeni roku 2010 i 2011 zwiększyła się ilość skarg osób zatrudnionych w
Zakładach

Pracy

Chronionych.

Skargi

dotyczyły

głównie

wykorzystywania

niepełnosprawnych pracowników do prac przekraczających ich możliwości psychofizyczne lub
zlecania im czynności poza zakresem obowiązków. Takich skarg w roku 2011 było 6 i dotyczyły
trzech Zakładu Pracy Chronionej. Dodać trzeba, że przypadków takich jest więcej, lecz w obawie
przed utratą pracy skarżący się opisują zdarzenia bez wskazywania konkretnego zakładu.
VII . Współpraca przy budowie kompleksowego systemu rehabilitacji leczniczej.
Nadal potwierdzamy fakt, składający się na powszechną opinię, o znacznie utrudnionym
dostępie do usług medycznych mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych.
Dotyczy to szczególnie badań i zabiegów specjalistycznych. Czas oczekiwania na konsultacje
specjalistyczne wynosi od 3 miesięcy do 1 roku, a w przypadku zabiegów operacyjnych np. w
okulistyce do czterech lat. W konkluzji zgłaszamy - po raz kolejny - pilną potrzebę
przeanalizowania dostępności Jeleniogórzan do usług medycznych np. poprzez zgłoszenie tematu
na posiedzenie Rady Miasta.

VIII. Aktywne zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Według opinii środowiska i licznych sygnałów od osób niepełnosprawnych brak jest
dostatecznej komunikacji społecznej w przedmiocie aktywnego udziału organizacji w
procesy kreowania polityki społecznej. Na przestrzeni 2011 roku Sejmik wzmocnił swój
potencjał organizacyjny, przyjmując dwie

nowe organizacje. Zwiększyła się też ilość

interesantów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy Sejmiku.
W KSON spotykały się również organizacje z Jeleniej Góry i powiatu zrzeszone w
„Karkonoskim Forum Integracji i Wolontariatu” i Karkonoskiej Koalicji Organizacji
Pozarządowych Masz Głos Masz Wybór w ramach których udzielono pomocy merytorycznej
czterem, powoływanym do życia organizacjom pozarządowym głownie z terenu powiatu.
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Ponadto w ramach darowizny uzyskanej od Fundacji KGHM w Lubinie udzielono wsparcia
merytorycznego i instytucjonalnego ( szkolenia w zakresie opracowywania statutów i
programów działania, wniosków do KRS, prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej i
sprawozdawczości) ośmiu organizacjom z miasta i powiatu.
Działalność KSON na rzecz aktywności obywatelskiej:
Tradycyjnie od ośmiu lat Sejmik bierze udział w akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Szkoły
Liderów Masz Głos Masz Wybór. Dzięki publikacjom medialnym przyczyniliśmy się w swojej
działalności do zwiększenia zainteresowania środowiska aktywnym uczestnictwem w rozwoju
demokracji lokalnej. W ramach Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych w 2011 r.
zorganizowaliśmy dwie debaty z kandydatami na senatorów i posłów z mieszkańcami miasta.
W treści pytań do uczestników debaty akcentowano problematykę niepełnosprawności i
seniorów.W debatach tych wzięło udział ponad 600 osób i były one bezpośrednio transmitowane
przez TV Dami.
W siedzibie Sejmiku uruchomiliśmy również dyżury poselskie Poseł Marzeny Machałek i Poseł
Elżbiety Zakrzewskiej , która otworzyła tutaj swoje społeczne Biuro Poselskie. Również radni
Rady Miasta ( Pan W. Chadży i J.Sarzyński ) pełnili dyżury w Sejmiku , spotykając się z
problemami nie tylko niepełnosprawnych jeleniogórzan.
IX . Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.
Jednym z głównych punktów działalności Sejmiku jest upowszechnianie turystyki, rekreacji i
sportu przez osoby niepełnosprawne. W 2011 r. Sejmik i organizacje w nim zrzeszone
zorganizowały 12 otwartych imprez o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym,
religijnym i rozrywkowym, w których udział wzięło łącznie ponad 900 osób. W działalności
turystycznej preferowano krótkie wycieczki w obszarze Kotliny Jeleniogórskiej przy
wykorzystaniu komunikacji miejskiej. I tak:
•

W styczniu wzięło udział w Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym w Kościele pw. Św.
Jana Apostoła - 400 osób.

•

Od maja do września organizowano piesze wycieczki krajoznawcze do Borowego Jaru,
Wzgórz Łomnickich, spacery w Górach Izerskich do Schroniska Orle – łącznie wzięły
udział 53 osoby
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•

Zorganizowano 3 wyjazdy do Opery Wrocławskiej – dla 60 osób

•

We wrześniu ponad 150 osób niepełnosprawnych z KSON udało się na pielgrzymkę osób
niepełnosprawnych do Krzeszowa.

III. Jednostki organizacyjne.
W KSON funkcjonuje:
• Biuro Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej, które
jest obsługiwane przez Prezesa KSON – Stanisława Schuberta oraz wolontariuszkę
Urszulę Ragucką. Społeczny Rzecznik Ziemi Jeleniogórskiej powołany został na
Walnym Zebraniu KSON 10 kwietnia 2004 r. Od tego czasu Społeczny Rzecznik
corocznie w czasie Walnych Zebrań przedstawia sprawozdanie z działalności rzeczniczej.
Ilość interwencji Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej
– 87 z których większość udało się załatwić pozytywnie, po przeprowadzonych
rozmowach z odpowiednimi służbami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami,
pracodawcami. Większość z tych spraw wynikała z braku możliwości dotarcia do
informacji przez zainteresowane osoby niepełnosprawne. Często też spotykano zbędne
wydłużenie czasu załatwiania spraw przez urzędników. W sprawach szczególnie trudnych
wspierały nas media, a głównie tygodnik „Jelonka”, Telewizja Dami, Muzyczne Radio
w ramach interwencji dziennikarskich. W 2011r. do Biura Rzecznika trafiały najczęściej
przypadki skarg na orzecznictwo rentowe, pracodawców, wspólnoty mieszkaniowe i
bariery

architektoniczne

ponadto

nowym

zjawiskiem

jest

mobing

wobec

niepełnosprawnych uczniów, a także swoiste pętle kredytowe „zakładane” przez
agresywne instytucje kredytowe i banki na nie zawsze świadomych odpowiedzialności a
nawet ubezwłasnowolnione osoby niepełnosprawne.

• Biuro KSON
z zadaniem zabezpieczenia działalności administracyjno-finansowej i informacyjnej KSON, a
w tym zabezpieczenia funkcjonowania Punktu Informacyjnego, obsługiwały wolontariuszki:
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Anna Piotrowska, Elżbieta Schubert, Urszula Ragucka, Małgorzata Zdanowicz, Krystyna
Ogrodnik – Turakiewicz, Monika Żak i Janina Frys .W ramach prac Biura prowadzona była
codzienna obsługa osób niepełnosprawnych: udzielano m.in. porad z zakresu prawa oraz
przepisów regulujących pomoc państwa osobom niepełnosprawnym i innych z zakresu
pomocy w pokonywaniu barier organizacyjnych, architektonicznych i psychologicznych.
Bezpłatnych porad prawnych udzielali prawnicy: Jacek Siejka, Bartosz Nowak i Marek
Nałęcz-Socha. Biuro czynne było przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10:00-15:00.
Interesantów obsługiwano

w formie stacjonarnej, a także zdalnej – telefon, e-mail. Biuro

współpracowało z psychologiem. Najwięcej problemów w funkcjonowaniu Biura stwarzało
pełne zabezpieczenie bieżącej działalności tj. opłat za rozmowy telefoniczne, usługi
internetowe, pocztowe, materiały biurowe oraz czynności związanych z zarządzaniem
budynkiem (przeglądy, zabezpieczenie budynku, bieżące usuwanie usterek, itp.) i
funkcjonowaniem księgowości. KSON choć jest organizacją pozarządową i dla swoich celów
statutowych nie zatrudnia pracowników to musi spełniać wszystkie funkcje zakładu pracy.
W 2011 roku Biuro udzieliło 898 porad w zakresie:
o

prawa - 261,

o informacji o szkoleniach, warsztatach i pośrednictwie pracy z informacją
zawodową - 158
o informacji o przysługujących ulgach, uprawnieniach - 38
o pomocy w sprawach mieszkaniowych – 10
o pomocy w usuwaniu barier architektonicznych i organizacyjnych – 15,
o informacji o turnusach rehabilitacyjnych – 18
o porad psychologa i psychoterapeuty – 32
o Rzecznik - 87
o inne formy udzielania informacji / telefonicznie ,email / - 279

•

Wolontariat

Wolontariat jest formą rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych współpracuje z 57 osobową grupą wolontariuszy, z czego 50
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wolontariuszy na zasadzie podpisanego porozumienia. Większość wolontariuszy to
właśnie osoby niepełnosprawne. Dla niektórych wolontariat jest tylko „formą
przejściową” do uzyskania zatrudnienia, dla innych zaś stanowi możliwość samorealizacji,
powrotu do jakiejkolwiek aktywności życiowej po przebytych wypadkach i chorobach.
Wszyscy jednak poświęcają swój czas, umiejętności i wiedzę aby służyć innym. Z drugiej
strony sami mogą nabyć nowe umiejętności, korzystając ze wszystkich możliwości, jakie
daje współpraca z organizacją pozarządową (bezpłatne szkolenia i konferencje, udział w
projektach itp.).
Biuro KSON, oprócz ww. czynności aktywnie uczestniczyło w realizacji i rozliczeniu
programów dofinansowanych przez PFRON, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta .

W ramach tych programów:
o

wydawano biuletyn informacyjny „Niepełnosprawni TU i TERAZ”, w kwocie
28,848,00

o

zorganizowano „ Integracyjną biesiadę teatralną –Spotkajmy się mimo wszystko
„ na kwotę 1890,00

o Zrealizowano zadanie „Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej Osób
Niepełnosprawnych –Prowadzenie Punktu Informacji Społecznej i Zawodowej dla
Osób Niepełnosprawnych” na kwotę - 7.000,00
o Zorganizowano Konferencję pn „Przezwyciężanie Barier w Komunikowaniu się
jako Element Prawidłowego Kształtowania Wizerunku Osób Niepełnosprawnych
w Społeczeństwie „ na kwotę 4.789,90
o

Zadanie pod nazwą „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą na zatrudnienie
osób Niepełnosprawnych” na kwotę 40.000,00 zł

• Biuletyn Informacyjny „Niepełnosprawni Tu i Teraz”
1. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wydał w 2011 roku cztery numery
Biuletynu Informacyjnego „Niepełnosprawni Tu i TERAZ” w formacie A 4, o
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objętości 24 stron
częściowo

na papierze offsetowym, o nakładzie 2500 egzemplarzy,

powiększonym

drukiem

w

celu

ułatwienia

czytania

osobom

niedowidzącym. Zadanie to zrealizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Działajmy
Razem – TRIANON PL w Cieszynie. Wspólne realizowanie zadania wpływa nie
tylko na integrację środowiska osób niepełnosprawnych,

ale umożliwia również

prezentowanie działalności stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, urzędów i
instytucji pracujących na rzecz lub zobowiązanych do udzielania im pomocy nie
tylko z zakresu życia codziennego, ale również dotyczących wypoczynku i godnego
spędzania

czasu

wolnego

na

terenie

miasta

Jelenia

Góra

i

subregionu

jeleniogórskiego oraz miasta Cieszyn i powiatu cieszyńskiego. Podstawowym
zadaniem strategicznym realizacji Biuletynu było podnoszenie poziomu wiedzy osób
niepełnosprawnych oraz całego społeczeństwa na temat praw niepełnosprawnych,
wyrównywania ich szans, zabezpieczania ich potrzeb, stwarzania możliwości
angażowania się w życie społeczne i zawodowe. Ważnym elementem było również
udzielanie porad – na łamach naszego miesięcznika – z dziedziny prawa i zasad
załatwiania różnego typu spraw istotnych dla niepełnosprawnych oraz porad z
dziedziny medycyny. W ramach akcji „Masz głos masz wybór” poruszyliśmy sprawy
obywatelskie,

aktywizujące

demokracji lokalnej.

niepełnosprawnych

mieszkańców

w

rozwijaniu

Sporo miejsca poświęciliśmy też sprawom turystyki osób

niepełnosprawnych - dotyczy to zarówno obszaru Kotliny Jeleniogórskiej wraz z
otaczającymi

ją

górami,

jak

też

zasięgu

oddziaływania

naszego

Partnera.

Prezentowaliśmy też sylwetki osób niepełnosprawnych, ich osiągnięcia oraz
działania na rzecz tworzenia stowarzyszeń. Poruszaliśmy również tematykę
dotyczącą dzieci niepełnosprawnych. Artykuły prezentowane na łamach naszej
gazety przyczyniły się do poprawy wizerunku osób niepełnosprawnych.
• Kolportaż Biuletynu prowadzony był w oparciu o szczegółowy rozdzielnik
kierowany do samorządów miast i gmin, organizacji pozarządowych, parafii,
placówek służby zdrowia (w tym aptek), placówek oświatowych, bibliotek, a
także m.in. do wszystkich Sejmików Osób Niepełnosprawnych w Polsce,
Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Biblioteki
Książki Mówionej, dzięki czemu gazeta docierała do ponad 12000 czytelników. Zadanie
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to realizowaliśmy ze środków PFRON, ze środków własnych, bez partycypacji Urzędu
Miasta.

• Witryna internetowa - www.kson.pl W 2011 r. redagowana przez wolontariusza
Eugeniusza Gronostaja. Witryna zawierała najważniejsze informacje pozwalające na
poznanie działalności Sejmiku, choć wadą jest brak systematycznie aktualizowanych
zapisów. Wydaje się także ,że stronę internetową w znacznym stopniu części
informacyjnej wypełniać winny treści zamieszczane przez dziennikarzy Biuletynu
Informacyjnego ‘Niepełnosprawni Tu i teraz”.
• Świetlica Integracyjna. W 2011 r. po przeprowadzce z ul. Grabowskiego pomieszczenia
świetlicy integracyjnej przygotowane zostały staraniem wolontariuszy KSON. Świetlicę
podobnie jak i większość innych pomieszczeń musieliśmy wyremontować we własnym
zakresie mimo zobowiązań Urzędu Miasta. Dzisiaj świetlica umożliwia spotkania dla 60
osób. Wyposażona jest w aneks kuchenny z pozyskanymi meblami i naczyniami.
W świetlicy odbywają się regularne spotkania członków organizacji zrzeszonych w
KSON, a także okolicznościowe spotkania Karkonoskich Koalicji Pozarządowych „Masz
Głos Masz Wybór”, spotkania z Radnymi, Posłami.
•

Organizowane są wystawy i okolicznościowe prelekcje. W roku 2011 w świetlicy odbyło
się ponad 60 spotkań członków organizacji ksonowskich i ponad 40 innych wydarzeń o
charakterze kulturalno - edukacyjnym, krajoznawczym i politycznym. Stałym elementem
wystroju świetlicy jest wystawa przygotowana przez L. Gańskiego o początkach lotnictwa
sportowego w Jeleniej Górze. W świetlicy odbywały się także zajęcia warsztatów
poradnictwa zawodowego i nauki języka niemieckiego. Warsztaty realizowane były w
ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski. Łącznie zatem w
świetlicy w roku 2011 odbyło się 140 różnych spotkań aktywizujących osoby
niepełnosprawne, w których brało udział co najmniej od 10 do 50 osób na każdym
spotkaniu. Porównując działalność świetlicy z okresami poprzednimi trzeba zauważyć
znaczny stopień zwiększenia zainteresowania jej działalnością.

• Rozpoczęto działania na rzecz powstania Karkonoskiego Centrum Aktywizacji Osób
Niepełnosprawnych, którego nadrzędnym celem jest zapobieganie wykluczeniu
społecznemu m.in. osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację społeczno21

zawodową. Środki finansowe na ten cel pozyskano w 2010 r. w formie darowizny z
Fundacji KGHM (34 370,00). Dzięki tym środkom w 2011r. możliwe było
współfinansowanie

funkcjonowania

Agencji

Pośrednictwa

Pracy,

Punktu

Informacyjnego, Świetlicy Integracyjnej oraz wsparcie instytucjonalne dla organizacji
członkowskich (m.in. w zakresie doradztwa prawno – księgowego) do sierpnia 2011 r.
Uwagi końcowe
Rok 2011 był kolejnym trudnym rokiem dla Sejmiku. Nadal też część pomieszczeń wymaga
remontu, jak i budynek, który jest spękany. Nie wykonano też podjazdu dla osób poruszających
się na wózkach i nie wykonano adaptacji toalety.
Należy również zwrócić uwagę na problemy nowopowstających organizacji, które m.in. w
procesie rejestracji napotykają na szereg problemów.

IV. Plan i Kierunki działań na 2012 r.
Oceniając realizację przyjętych w 2011 działań należy stwierdzić, że niestety nadal nie udało się
pozyskać stabilnych źródeł dofinansowania na rok 2012.
W roku 2012 realizować będziemy następujące zadania na które przyznano odpowiednio środki :
•

Centrum Informacji i Wsparcia osób niepełnosprawnych

•

Biuletyn Informacyjny Tu i Teraz

•

Sport i Turystyka

•

Oczekujemy na rozstrzygnięcia :
• Warsztaty poradnictwa zawodowego i treningu pracy – wniosek złożony do Urzędu
Marszałkowskiego
• Karkonoska Telewizja Integracyjna – wniosek złożony do Urzędu Miasta
• Ponadto do końca roku 2012 w miarę ogłaszanych konkursów, zamierzamy złożyć co
najmniej trzy opracowywane już projekty
Dodatkowym i istotnym elementem działalności KSON jest aktywizacja starszych i
niepełnosprawnych na rzecz rozwoju demokracji lokalnych ruchów obywatelskich a także
działalności Strażniczej.

Należy kontynuować sprawdzone i przyjęte kierunki działań w 2011 roku tj.
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- poszukiwaniu oszczędności, głównie w kosztach ogrzewania budynku i kosztach energii
elektrycznej i innych,
• wsparcia instytucjonalnego dla nowopowstających organizacji
• kontynuowania wypracowywania metod współpracy i integracji z innymi organizacjami
pozarządowymi
• monitorowania podziału środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• kontynuowania zbiórek 1% oraz starania o pozyskiwanie innych darowizn
Należy ponadto w oparciu o zgodę Prezydenta Miasta tak gospodarować pomieszczeniami w
budynku aby, poprzez komercyjny wynajem zabezpieczyć pełne pokrycie kosztów i eksploatacji
budynku.

Należy

tez

przeanalizować

opłacalność

podjęcia

zawieszonej

działalności

gospodarczej.
W roku

2012 i latach następnych niestety

skutkować będzie

negatywnie dla Sejmiku,

obciążenie z tytułu zasądzonej na rzecz ECO należności za energię cieplną z siedziby przy ul.
Grabowskiego. Przypomnieć trzeba, że obietnice pokrycia długu złożył nam poprzedni Prezydent
Miasta M. Obrębalski nie dotrzymując słowa. Niestety żaden z ogłaszanych konkursów, ani
potencjalne darowizny nie mogą być przekazywane na pokrycie zaległości finansowej.
Powyższe kierunki działań stanowią plan pracy Zarządu KSON uzupełniany na bieżąco o
tematykę zgłaszaną przez środowisko Osób Niepełnosprawnych w tym Organizacje
członkowskie KSON oraz w zależności od zaistniałej sytuacji w zakresie polityki społecznej
Miasta ,Powiatu i Regionu.

V. Inne informacje
1. Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.09.2008 Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych został wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców – na swój wniosek .
2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Sejmik w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono
23

działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł:
Ogółem przychody – 148 045,32 PLN w tym:
Działalność operacyjna, działalność gospodarcza i pozostała:
Przychód z wynajmu – 0
Pozostałe odpłatności – statutowe – 0
Pozostałe przychody – 5 731,30
Pozostałe przychody operacyjne – darowizny i dotacje:
Dotacje celowe – 72 527 96
Darowizny z 1% - 23 806,33
W roku 2011 zebraliśmy z 1 % łącznie 23 806,33 z czego zgodnie z wolą Darczyńców
przekazaliśmy w całości odpowiednie kwoty wspomagając chorych i niepełnosprawnych:
•
•
•
•
•
•
•

Beata Palczak
- 5,277,24 zł,
Marek Szociński - 1,214,90 zł,
Aleksandra Bańka - 4,853,10 zł,
Amadeusz Makuła - 3.578,09 zł,
Julia Konieczna
- 294,80 zł
Anna Skrzydło 402,20 zł
na działalność statutową KSON (głównie na tzw. „wkład własny” wymagany w
projektach) - 8,186,00 zł

Wszyscy beneficjenci lub ich pełnomocnicy po zakończeniu akcji

zbiórki z 1% , zostali

poinstruowani o konieczności archiwizowania dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie
darowanej kwoty na cele związane z przedmiotem darowizny.
W ten sposób udowadniamy, że pieniądze Darczyńców skierowane zostały do osób rzeczywiście
potrzebujących. Łącznie deklaracje wpłat złożyło 342 osoby, którym w ten sposób jeszcze raz
dziękujemy.
3. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 104 775,67
b) administrację (opłaty eksploatacyjne, opłaty telefoniczne, pocztowe, biuro rachunkowe,
ubezpieczenia, ochrona budynku, materiały biurowe itp.) – 43 500,98 9
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c) straty nadzwyczajne – 17 371,74
d) pozostałe koszty – 18 876,

4. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 0
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Organizację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 0
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - 0
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:
działalność statutowa – 54.508,37
działalność gospodarcza – 0
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek - 0
f) kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych, stan na koniec roku: 4.894,37 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - 0
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie - 0
i) nabytych pozostałych środkach trwałych -0
j) wartości aktywów i zobowiązań Sejmiku ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
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Wartość aktywów 12 038,62 PLN, z tego aktywa trwałe – 874,64 PLN, aktywa obrotowe –
11 163,98 PLN.
Wartość zobowiązań – 69 146,25 PLN, w tym: zobowiązania krótkoterminowe – 69 232,39
zobowiązania długoterminowe – 0,00, rozliczenia międzyokresowe – - 86,14
5. dane o działalności zleconej Sejmikowi przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności:
środki pochodzące ze źródeł publicznych: 82527,90 w tym: z budżetu państwa i budżetu gminy –
82527,90
6. informacja o rozliczeniach Sejmiku z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Na dzień 31.12.2011 roku z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych:
- zobowiązania i należności wynosiły 0,
Sejmik składał jako:
- podatnik deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7, należność na dzień 31.12.2011 – 0,00
oraz zeznanie o podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8, należność na dzień 31.12.2011
– 0,00
7. przeprowadzone kontrole w okresie rozliczeniowym 2011:
Kontrola z Urzędu Miasta w zakresie wykorzystania pomieszczeń.
Sporządziła: Monika Żak – sekretarz
Za Zarząd:
Stanisław Schubert – prezes
Anna Piotrowska – skarbnik
Jelenia Góra, 30.04.2012
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