Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok
1. Nazwa organizacji:
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. św. Antoniego 36/38  50-073 Wrocław  344 17 34; tel./fax 344 85 75
Nr KRS:

0000150294

Data nadania cechy OPP:

2-04-2004

REGON:

930340670

Dane dotyczące członków zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania).
prezes: Krasoń Tadeusz
wiceprezes: Gorący Małgorzata
wiceprezes: Maszewski Bogumił
sekretarz: Szatkowska Alicja

skarbnik: Grzelak Zdzisław
członek: Bartyński Andrzej
członek: Kowal Krzysztof
członek: Malawski Tadeusz

Określenie celów statutowych organizacji.

Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych
na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej. Jest to wyłączna działalność statutowa Sejmiku.
Wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych.
Sejmik realizuje swoje cele przez:
1. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i koordynacja działań w
tym zakresie,
2. tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym,
3. integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, w tym
stowarzyszeń, grup samopomocy i instytucji w celu obrony ich interesów,
4. przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
5. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących
warunków życia osób niepełnosprawnych,
6. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
7. prowadzenie działań informacyjnych i diagnostycznych oraz rozpoznawanie
potrzeb osób niepełnosprawnych,
8. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na
cele służące realizacji zadań statutowych,
9. prowadzenie działalności szkoleniowej i rehabilitacyjnej,
10. organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych,
11. udzielanie pomocy organizacjom członkowskim Sejmiku.
W ramach działalności statutowej w 2006 roku Sejmik wykonywał ww. cele statutowe
realizując programy na podstawie umowy z:
1. Gminą Wrocław:
• Prowadzenie poradnictwa i ośrodków terapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin,
• „Program Aktywizacji Bezrobotnych” (Wspomagane zatrudnianie jako
efektywna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych)
• „Wrocław bez barier”
2. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• Program „PARTNER” zadanie: Prowadzenie informacji i poradnictwo dla

osób niepełnosprawnych, jako forma wsparcia ich aktywizacji społecznej i
zawodowej.
• Program „PARTNER” zadanie: Szkolenia podnoszące umiejętności i
kwalifikacje osób niepełnosprawnych, wyrównujące ich szanse aktywizacji
zawodowej
3. Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej –Rządowy Program - Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
• Wrocławska Agencja Wspomaganego Zatrudnienia
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSON W 2006 ROKU
WSON realizował swoje podstawowe zadania statutowe w ramach dwu jednostek
organizacyjnych:
1. Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych
2. Ośrodka Szkolenia Osób Niepełnosprawnych
oraz projektów
1. Wrocław bez Barier
2. Programu Wspomaganego Zatrudniania TRENER
WSON prowadził także współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
oraz współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych.
Wrocławski Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
Program informacyjno – poradniczy WOION realizowany był poprzez stałe dyżury
pracowników Sejmiku, którzy codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00 są do
dyspozycji wszystkich zainteresowanych.
Porady specjalistyczne prowadzone są przez:
prawnika – 3 razy w tygodniu, psychologa i pedagoga.
Codziennie z różnych form informacji i poradnictwa specjalistycznego skorzystało
około 30 osób.
Na bieżąco uzupełniana była i aktualizowana baza danych WOION oraz internetowa
stronę z podstawowymi wiadomościami o WSON i innych organizacjach działających w
środowisku osób niepełnosprawnych.
W pierwszym półroczu 2006 roku (do maja) kontynuowany był projekt „Osoba
niepełnosprawna pełnoprawnym członkiem społeczeństwa” realizowany w programie
„Obywatel i prawo II” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym
przez Instytut Spraw Publicznych – w ramach tego zadania prowadzone było oprócz
poradnictwa prawnego w formie osobistych spotkań z prawnikiem także poradnictwo
on – line; radcy prawni współpracujący z WSON prowadzili także spotkania
informacyjno – szkoleniowe adresowane do
niepełnosprawnej młodzieży szkół
średnich, przygotowujących się do podjęcia pracy zawodowej a także do pracowników
samorządowych jednostek oświatowych i pomocy społecznej; tematem szkoleń były
obowiązujące normy prawne oraz wprowadzane do nich zmiany dotyczące osób
niepełnosprawnych a także informacja o rozwiązaniach prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych w zapisach prawa międzynarodowego.
Ośrodek Szkolenia Osób Niepełnosprawnych
Wszystkie programy Ośrodka Szkolenia WSON adresowane są do indywidualnych osób
niepełnosprawnych i skierowane na ich aktywizację zawodową.
W roku 2006 prowadziliśmy:
- program szkoleń komputerowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
(kurs podstawowy z możliwością przystąpienia do egzaminów ECDRL) – kursy
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takie ukończyło kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych
program w zakresie przygotowania do eksternistycznych egzaminów państwowych
w zakresie szkoły średniej – w II edycji kursu realizowanego od jesieni 2005 roku
do wiosny 2007 roku uczestniczy grupa 6 osób. Kursy przygotowujące prowadzone
są przez nauczycieli przygotowanych do pracy z osobami dorosłymi. Uczestnicy
szkolenia pozytywnie zdają kolejne egzaminy państwowe w Centrum Kształcenia
Ustawicznego we Wrocławiu.

Program „Wrocław bez barier”
Program jest programem trzyletnim. Realizację przewidziano na lata 2005 – 2007.
Zrealizowane dotychczas działania
Badania „aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych we
Wrocławiu”
Wyniki badań były prezentowane publicznie w trakcie spotkania z organizacjami
pozarządowymi zorganizowanego przez WSON we współpracy z Urzędem Miejskim
Wrocławia. Prezentacja taka miała miejsce 20 lutego 2006 r. w Sali Sesyjnej Rady
Miejskiej Wrocławia, a w chwili obecnej ciągle jest dostępna w formie elektronicznej
na stronie internetowej WSON (www.wson.wroc.pl) oraz stronach internetowych
Urzędu Miejskiego Wrocławia (www.wroclaw.pl).
Wrocławskie tramwaje „Wrocław bez barier - uwolnij rozum”
Od 8 września 2005 r. do ruchu zostały włączone dwa zestawy tramwajowe oklejone
mottem akcji wraz z dołączonymi hasłami informującymi o nazwie programu i jego
sponsorach.
Dodatkowo w tramwajach pojawiły się mało formatowe plakaty informujące
o sytuacji osób niepełnosprawnych oraz celach prowadzonej kampanii.
Tramwaje będą kursowały do 7 września 2007 r.
Filmy reklamowe (spoty)
Dzięki uprzejmości Dyrekcji TVP3 Wrocław kontynuowano w telewizji regionalnej
emisję spotu „Wrocław się uśmiecha, Wrocław trochę drwi”. Film ten jest też
emitowany podczas spotkań z młodzieżą w szkołach średnich Wrocławia. W trakcie
trwania plenerowej wystawy fotograficznej na wrocławskim rynku (1 września – 2
października 2006 r.) TVP3 emitowała 50 sek. wersję tego filmu wraz z informacją o
wystawie. Spot ten (50 sek.), po przeniesieniu na 35 mm taśmę filmową od
listopada 2006 r. jest emitowany przed seansami filmowymi w Centrum Filmowym
„Helios”.
Wkładka do magazynu „Integracja”
We wrześniu 2006 r wydaliśmy, w nakładzie 20 000 szt., 20 stronicową Wkładkę do
czasopisma „Integracja”. Zawarliśmy w niej m.in. historię obalania barier we
Wrocławiu, prezentację programów „Trener” i „Wrocław bez barier” oraz badań
(„Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych we Wrocławiu”).
Konkurs fotograficzny „wrocław bez barier”
W dniu 1 maja 2006 r. został ogłoszony konkurs fotograficzny "Wrocław bez barier".
Honorowy patronat nad konkursem objęli J.E. Arcybiskup Marian Gołębiewski i
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Uczestnicy konkursu nadsyłali do siedziby
WSON - zdjęcia dotyczące życia osób niepełnosprawnych na terenie Wrocławia,
wykonane w latach 2005 – 2006. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 1 września
2006 r. podczas otwarcia plenerowej wystawy „Wrocław bez barier” na wrocławskim
Rynku.
Plenerowa wystawa fotograficzna
W dniu 1 września 2006 r. na wrocławskim Rynku została uroczyście otwarta przez
J.E. Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego oraz Wiceprezydenta Wrocławia
Jarosława Obremskiego plenerowa wystawa fotograficzna. Na wystawę składało się
50 plansz, na których prezentowane były zdjęcia obrazujące życie osób
niepełnosprawnych we Wrocławiu. Autorami prac byli uczestnicy konkursu
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fotograficznego „Wrocław bez barier” oraz Pan Adam Hawałej, fotoreporter PAP.
Wystawa była prezentowana do 2 października 2006 r.
Po demontażu wystawy plansze zostały oprawione w aluminiowe ramy i są
prezentowane w szkołach, na uczelniach, w urzędach, etc.
Album fotograficzny „Wrocław bez barier”
Album wydany został przy wsparciu finansowym sponsorów i jest owocem konkursu
wystawy fotograficznej.
II Trzebnicki Piknik Integracyjny
W dniu 23 września 2006 r. w gościnnych progach firmy Reha-pol-A odbył się
doroczny piknik. Spotkanie poświęcone zostało zasadom finansowania zakupu
pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych. W pierwszej części pikniku
wystąpił p. dr Ryszard Jasiński z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z
wykładem pt: „Pomoce techniczne jako sposób wsparcia samodzielności i aktywności
osób niepełnosprawnych”. W dalszej części spotkania w Trzebnicy zaproszeni goście
(Ewa Wójcik – Kierownik Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Wrocław,
Marian Leszczyński – wiceprezes PERON, Przedstawiciel NFZ – Wrocław, Agnieszka
Rajczyk - Szczepańska – Dyrektor Personalny IMPEL Clearing i Piotr Brycki Rzecznik Niepełnosprawnych Pracowników Impel S.A.) przedstawili możliwości
pozyskania funduszy na zakup sprzętu. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt
osób zainteresowanych problematyką finansowania zakupu sprzętu dla osób
niepełnosprawnych. Na pikniku został także zaprezentowany projekt nowego wózka,
który powstaje we współpracy firmy Reha-pol-A i Grupy Aktywnej Rehabilitacji.
Spotkania środowiskowe w ramach programu „Wrocław bez barier”
Spotkania z młodzieżą szkolną
Spotkanie z młodzieżą zrzeszoną w Parlamencie Młodzieży pozwoliło na przekazanie
najbardziej aktywnym reprezentantom młodego pokolenia podstawowych informacji
dotyczących kampanii. Na bazie tego pierwszego spotkania został zaplanowany i
przeprowadzony cykl spotkań z młodzieżą wrocławskich szkół średnich - łącznie
około 1000 osób).
Spotkania z młodzieżą akademicką
Na zaproszenie Samorządu Studenckiego WSZ „Edukacja” odbyło się spotkanie ze
studentami I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej (ok. 100 osób), w trakcie
którego odbyła się dyskusja nad sytuacją osób niepełnosprawnych we Wrocławiu.
Spotkania z dolnośląskimi urzędnikami
Około 30 urzędników samorządowych zapoznało się z doświadczeniami realizacji
programu „Wrocław bez barier” w ramach projektu „Niepełnosprawny klient w
dolnośląskim urzędzie”, realizowanym przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu wraz z Powiatowym Centrum
Edukacyjnym w Lubaniu oraz Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Jego celem jest
podniesienie jakości pracy urzędów w stosunku do osób niepełnosprawnych poprzez
profesjonalne przygotowanie kadry urzędników do obsługi osób niepełnosprawnych i
ich rodzin.
Gala i Dobre Praktyki
W dniu 2 grudnia 2006 zorganizowano uroczystą Galę na której wręczono nagrody i
wyróżnienia corocznego Plebiscytu Dobre Praktyki, promującego jednostki,
organizacje, placówki, które w sposób szczególny przyczyniają się do wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej . Uroczystość poprzedzona
była mszą św. w Katedrze Wrocławskiej odprawioną w intencji osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów. W części artystycznej podziwialiśmy Pokaz Mody
przygotowany przez uczestników i kadrę Stowarzyszenia OSTOJA z inspiracji i pod
kierunkiem p. Agnieszki Magerle.
Program Wspomaganego Zatrudniania TRENER
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi w pozyskaniu pracy, wyszkoleniu na stanowisku pracy i utrzymaniu
trwałości zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
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Aktualnie zatrudnionych i trwale pracujących, objętych długoterminowym wsparciem
jest 35 osób, głównie w sieciowych firmach: McDonald’s Polska,
American
Restaurants (Pizza Hut i KFC), Hotelu Holiday Inn a także, Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, 2 wrocławskich domach pomocy społecznej oraz sieci sklepów ALBERT.
W ramach przygotowania uczestników programu do zatrudnienia 25 osób ucze
rotacyjnie
w praktykach zawodowych u pracodawców na otwartym runku – w Firmie
Cateringowej NAJBOR, w restauracjach AmRest, w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, w Domach Pomocy Społecznej, w restauracji Pub Salvador. W
przygotowaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy współuczestniczy zespół
terapeutów placówek Stowarzyszenia OSTOJA.
Finalizowane są porozumienia o współpracy w realizacji programu z kolejnymi
pracodawcami.
W oparciu o doświadczenia programów amerykańskiego, niemieckiego i wrocławskiego
opracowany jest autorski program szkolenia trenerów wspieranego zatrudniania.
Pozyskano dofinansowanie do realizacji programu z Programu FIO, jako wartość
dodatkową do środków finansowanych przeznaczanych na realizacje zadania przez
samorząd wrocławski.
Od września 2006 rozpoczęliśmy przygotowanie do podjęcia pracy wspieranej grupy
osób ze sprzężonymi niesprawnościami. Prowadzone są przygotowania do zmian
organizacyjnych programu – wydzielenia jako jednostki organizacyjnej Wrocławskiej
Agencji Wspomaganego Zatrudniania (w maju 2007).
Program realizowany jest przez 6 trenerów zatrudnionych we WSON. Prowadzona była
szeroka promocja wypracowanego przez zespół trenerów wrocławskich modelu
aktywizacji zawodowej poprzez udział trenerów w konferencjach, seminariach i innych
spotkaniach na temat aktywizacji zawodowej.
W 2006 roku WSON kontynuował szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi
oraz z samorządami lokalnymi w zakresie rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, organizując spotkania tematyczne, dyskusje i debaty
oraz prowadząc konsultacje dla liderów organizacji.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Sejmik nie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk:
liczba ogólna - 7
o kierownik biura – 1
o kierownik ośrodka szkolenia – 1
o pracownik – 5
o osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej - 0

Wrocław, 2007-03-30
(miejscowość, data)

Małgorzata Gorący

Tadeusz Krasoń

Wiceprezes WSON

Prezes WSON

(podpis co najmniej dwóch członków zarządu)
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