Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Łodzi za 2007 r.
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Nazwa stowarzyszenia:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi
Siedziba: Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńcze
Adres: 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 w Łodzi
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.10.2001 r.
Numer KRS: 0000049771
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 471538298
W dniu 19.02.2007 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym przyjęto
jednogłośnie rezygnację następujących członków Rady Oddziału Łódzkiego PTSR:


Teresy Majerkowskiej



Joanny Pyjeckiej



Mariana Krajewskiego



Marka Wieruszewskiego

i wybrano nowe władze stowarzyszenia:

Rada Oddziału w składzie:
Przewodniczący - Jerzy Kazimierz Szrejner, zam. Łódź, ul. Wioślarska 16 m.22,
Wiceprzewodnicząca – Anna Grynberg, zam. Łódź, ul. Nastrojowa 66 m.20,
Skarbnik – Katarzyna Gołombiewska, zam. Łódź, ul. Wyszyńskiego 16 m.14
Sekretarz – Marianna Forysiak, zam. Łódź, ul. Paderewskiego 20 m.33,
Członek Rady - Andrzej Edward Adach, zam. Łódź, ul. Wojewódzkiego 20 m.4,
Członek Rady – Iwona Buczkowska – Sita, zam. Łódź, ul. Mazurska 44/46 m.53
Członek Rady – Jolanta Durczyńska, zam. Łódź, ul. Wielkopolska 39 m.23
Członek Rady – Dorota Ratajczyk, zam. Ksawerów, ul. Bohaterów Ksawerowa 9
Członek Rady – Anna Bronisława Sałata, zam. Łódź, ul. Paderewskiego 31C m 29
Członek Rady – Blandyna Szymańska, zam. Łódź, ul. Niciarniana 22 m.75

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodnicząca – Ewa Kowańska Mazur, zam. Łódź, ul. Anny Jagiellonki 2 m.35
Członek Komisji – Tadeusz Grad – zam. Łódź ul. Piwnika „Ponurego” 7 m.31
Członek Komisji – Marek Kałuziński – zam. Łódź, ul. Kotarbińskiego 45 m.1

W dniu 23.04.2007 r. Rada Oddziału przyjęła rezygnację Anny Sałaty z funkcji
członka Rady Oddziału. Natomiast w dniu 22.11.2007 r. Rada Oddziału przyjęła
rezygnację Anny Grynberg z funkcji Wiceprzewodniczącej, powołując ją na członka Rady
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Oddziału i powierzając funkcję Wiceprzewodniczącej Mariannie Forysiak, po której
funkcję Sekretarza objęła Iwona Buczkowska – Sita. Podjęto również decyzję
o wykreśleniu z Rady Oddziału Jolanty Durczyńskiej i Blandyny Szymańskiej oraz
o ponownym powołaniu Anny Sałaty na członka Rady Oddziału.
Po rezygnacji Ewy Kowańskiej - Mazur z Komisji Rewizyjnej, w dniu 19.02.2007 r. na
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano Marka Kałuzińskiego, a na
członka komisji Rewizyjnej Władysława Olesińskiego.

Obecny skład władz stowarzyszenia przedstawia się następująco:

Rada Oddziału:
Przewodniczący - Jerzy Kazimierz Szrejner, zam. Łódź, ul. Wioślarska 16 m.22,
Wiceprzewodnicząca – Marianna Forysiak, zam. Łódź, ul. Paderewskiego 20 m.33,
Skarbnik – Katarzyna Gołombiewska, zam. Łódź, ul. Wyszyńskiego 16 m.14
Sekretarz – Iwona Buczkowska – Sita, zam. Łódź, ul. Mazurska 44/46 m.53
Członek Rady - Andrzej Edward Adach, zam. Łódź, ul. Wojewódzkiego 20 m.4,
Członek Rady – Anna Grynberg, zam. Łódź, ul. Nastrojowa 66 m.20,
Członek Rady – Dorota Ratajczyk, zam. Ksawerów, ul. Bohaterów Ksawerowa 9
Członek Rady – Anna Bronisława Sałata, zam. Łódź ul. Paderewskiego 31C m 29

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marek Kałuziński – zam. Łódź, ul. Kotarbińskiego 45 m.
Członek Komisji – Tadeusz Grad – zam. Łódź ul. Piwnika „Ponurego” 7 m.31
Członek Komisji – Władysław Olesiński – zam. Łódź, ul. Wyszyńskiego 92 m.54
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I.

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA I ICH REALIZACJA:

Towarzystwo jest organizacja społeczna obywateli polskich ze stwardnieniem
rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na gruncie konstytucji RP i mającą
na celu:
1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa
w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym
i sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych jako proces
osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im
możliwość kierowania własnym życiem,
3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej
społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie
partnerskich postaw miedzy tymi grupami,
4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju
oraz na arenie międzynarodowej.

Cele swoje realizuje przez:
1. współdziałanie z administracja państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia
i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla
dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów
życiowych poprzez informacje, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na
ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia
i rehabilitacji, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz zawodowej,
a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej
i kulturalnej,
3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu
rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób
najciężej poszkodowanych,
4. prowadzenie

działalności

popularyzatorskiej,

informacyjno

-

uświadamiającej,

zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem
ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu i własnych publikacji,
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5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących
życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze
stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w zakresie:


ujawniania

barier

społecznych,

organizacyjnych,

architektonicznych,

komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze stwardnieniem
rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do
kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie,


opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem
rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami
fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,



opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób ze stwardnieniem
rozsianym.

6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa,
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów,
7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi
Towarzystwa,
8. otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin,
a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz
osób ze stwardnieniem rozsianym,
10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze
stwardnieniem rozsianym,
12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania zatrudnienia oraz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno
- użytecznej,
13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

Oddział Łódzki PTSR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
prawa o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną od 20.03.1997 r. Organizacja nie
prowadzi działalności gospodarczej, opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
W 2006 roku dzięki dofinansowaniem i dotacjom uzyskanym z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
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zorganizowaliśmy dla naszych członków zajęcia rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne,
imprezy integracyjne, wycieczki i szkolenia dla osób nowozdiagnozowanych chorych na
stwardnienie rozsiane jak i opiekunów tych osób. Efektem naszych działań zmierzających
do poprawy warunków życiowych i zdrowotnych osób chorych na stwardnienie rozsiane
było przeprowadzenie następujących działań:


zajęcia rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym dla 42 osób



turnusy rehabilitacyjne dla ok. 90 osób (indywidualne dofinansowanie dla
każdego uczestnika z MOPS)



rehabilitacja domowa - 89 osób skorzystało z kilku serii 10 zabiegowych
(łącznie z 4324 zabiegów)



zajęcia w sali rehabilitacyjnej dla 80 osób



szkolenia dla 30 nowozdiagnozowanych chorych na SM



szkolenia dla 30 opiekunów osób chorych na SM



grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem dla 80 osób



impreza integracyjna „Opłatek 2007” dla 250 osób



impreza integracyjna „Jajeczko 2007” dla 250 osób



wydanie 4 numerów biuletynu „Płyńmy pod prąd”



zorganizowanie pleneru „Zatrzymać lato 2007” dla 30 osób



zorganizowanie wycieczki do Krakowa i okolic dla 30 osób

Członkowie stowarzyszenia licznie uczestniczą w:


ogólnołódzkich

imprezach

integracyjnych

(„Piramida

Dobrej

Woli”,

„Uwolnić motyla”)


targach rehabilitacyjnych



spotkaniach i naradach organizowanych przez inne instytucje i stowarzyszenia



pracach komisji ds. osób niepełnosprawnych



pracach Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych



pracach Rady Głównej PTSR



kursach komputerowych
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III. UCHWAŁY PTSR O/ŁÓDŹ:
Najważniejszymi uchwałami w 2007 r. były:
-

Uchwała nr 1/2007 z dn. 08.01.2007 dot. ustalenia daty Walnego Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 19.02.2007 r.

-

Uchwała nr 3/2007 z dn. 19.02.2007 dot. rezygnacji członków Rady Oddziału
Teresy

Majerkowskiej,

Joanny

Pyjeckiej,

Mariana

Krajewskiego,

Marka

Wieruszewskiego.
oraz rezygnacji Ewy Kowańskiej – Mazur z Komisji Rewizyjnej.
-

Uchwała nr 4/2007 z dn. 19.02.2007 r. dot. przyjęcia nowego statutu PTSR

-

Uchwała nr 5/2007 z dn. 19.02.2007 r. dot. wybrania nowych władz stowarzyszenia

-

Uchwała nr 8a/2007 z dn. 05.03.2007 dot. przystąpienia do konkursu ofert
ogłoszonych przez Urząd Miasta Łodzi

-

Uchwała nr 9/2007 z dn. 29.03.2007 r. dot. zatwierdzenia bilansu za rok 2006

-

Uchwała nr 10/2007 z dn. 29.03.2007 dot. przystąpienia do konkursu ofert
ogłoszonych przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej

-

Uchwała nr 11/2007 z dn. 23.04.2007 dot. przystąpienia do konkursu ofert
ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski

-

Uchwała nr 12/2007 z dn. 23.04.2007 r. dot. rezygnacji Anny Sałaty z funkcji
członka Rady Oddziału

-

Uchwała nr 14/2007 z dn. 28.08.2007 r. dot. przystąpienia do programu PARTNER
III realizowanym przez PFRON

-

Uchwała nr 15/2007 r. dot. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

-

Uchwała nr 19/2007 z dn. 22.11.2007 r. dot. rezygnacji Anny Grynberg z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Oddziału

-

Uchwała nr 20/2007 z dn. 22.11.2007 r. dot. odwołania Marianny Forysiak
z funkcji Sekretarza i powołania jej na Wiceprzewodniczącą Rady Oddziału

-

Uchwała nr 21/2007 z dn. 29.11.2007 r. dot. powołania Anny Sałaty na Członka
rady Oddziału

-

Uchwała nr 22/2007 z dn. 29.112007 r. dot. wykreśleniu Jolanty Duczyńskiej
i Blandyny Szymańskiej z funkcji członków Rady Oddziału

-

Uchwała nr 23/2007 z dn. 29.11.2007 r. dot. wykreśleniu z KRS Koła w Sieradzu
z powodu przekształcenia się Koła w Oddział PTSR

-

Uchwała nr 24/2007 z dn. 22.11.2007 dot. odwołania Iwony Buczkowskiej – Sita
z funkcji członka Rady Oddziału i powołania jej na funkcję Sekretarza.
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IV. FINANSE ORGANIZACJI:
Przychody:
Źródłem finansowania działalności (realizacji celów statutowych) były w 2007 roku
dotacje i fundusze celowe uzyskiwane z PFRON, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi oraz darowizny, wpływy z nawiązek sądowych i w niewielkim
stopniu składki członkowskie.
W 2007 r. przychody PTSR O/Łódź pochodziły z:
1. dotacji otrzymywanych ze środków publicznych urzędów i instytucji,
przeznaczonych na realizację celów statutowych na łączną kwotę 524 462,11
2. darowizn w kwocie 26.180,00
3. innych darowizn od osób fiz. i prawnych (w tym 1% z pod.): 19 692,81
4. nawiązek sądowych w kwocie 460,00
5. składki rocznej płaconej przez członków Oddziału w kwocie 9 967,80

Koszty:
-

na realizację celów statutowych w kwocie 467 278,70

-

administracyjne łącznie w kwocie 46 242,16

-

działalność gospodarcza – 0,00

-

pozostałe koszty –2 174,00

Zatrudnienie:
1. liczba zatrudnionych osób wg zajmowanych stanowisk:
a) kierownik biura – koordynator – 1 osoba
b) stażysta – w różnych okresach czasu 1-2 osób
2. łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń – 316 225,00
a) nagrody i premie – 0,00
b) wypłaty wynikające z tytułu zawartych umów – 20 800,00
3. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 273 345,00
4. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 22 080,00
Nabyte nieruchomości i środki trwałe:
a) siłownia mod. PSS-312 V – cena zakupu: 3 000,00
b) zestaw komputerowy – cena zakupu: 5 270,00
c) krzesła rehabilitacyjne – cena zakupu: 3 900,00
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V.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SZKOLENIOWA:

Działalność informacyjna w 2007 r. dotyczyła bieżącej działalności organizacji,
przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego,
możliwościach i warunkach rehabilitacji i była realizowana poprzez:
1. Biuletyn „Płyńmy pod prąd” – celem projektu było informowanie osób chorych
na SM o możliwościach i warunkach rehabilitacji, funkcjonujących rozwiązaniach
prawnych, przeciwdziałanie barierom świadomościowym oraz niwelowanie barier
w komunikowaniu się poprzez dotarcie do osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Biuletyn funkcjonuje w środowisku chorych na SM od wielu
lat,

wydawany

od

2004

spotyka

się

z

dużym

zainteresowaniem

i ciepłym przyjęciem szerokiej rzeszy czytelników zarówno niepełnosprawnych jak
i sprawnych. W 2007 roku wydano 4 numery biuletynu w nakładzie 1500
egzemplarzy każdy (A5, 24 strony – w tym 8 str. kolor).
2. „Szkolenia rozwijające umiejętność samodzielnego funkcjonowania dla
nowozdiagnozowanych chorych na stwardnienie rozsiane”- w trakcie szkoleń
przeprowadzono

ćwiczenia,

zajęcia

praktyczne,

pokazy,

wykłady

i dyskusje pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów, współpracujących
wcześniej z PTSR i posiadającymi doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Instruktorami i wykładowcami byli specjaliści; lekarz
neurolog, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka i specjalista z zakresu uprawnień
osób niepełnosprawnych. W realizację projektu zaangażowana była społeczność
lokalna i wolontariusze – członkowie i opiekunowie osób chorych - do pomocy
przy przemieszczaniu się i czynnościach takich jak ubieranie się, przesadzenie
z wózka na krzesło, dotarcie do toalety itp.
3. Szkolenia dla opiekunów osób chorych na SM – w trakcie szkoleń
przeprowadzono ćwiczenia, zajęcia praktyczne, pokazy, wykłady i dyskusje pod
kierunkiem wysokiej klasy specjalistów, współpracujących wcześniej z PTSR
i posiadającymi doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Instruktorami i wykładowcami byli specjaliści; lekarz neurolog, psycholog,
rehabilitant, pielęgniarka, specjalista z zakresu uprawnień osób niepełnosprawnych.
4. „Pomagajmy sobie nawzajem – spotkania z psychologiem” - w spotkaniach
uczestniczyli członkowie Oddziału Łódzkiego PTSR z terenu województwa.
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W harmonogramie spotkań znalazły się:


wykłady

i

dyskusje

pod

kierunkiem

wysokiej

klasy

psychologów,

współpracujących wcześniej z PTSR i posiadającymi doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi.


zajęcia praktyczne (warsztaty w grupach) przeprowadzone pod kierunkiem
psychologów



spotkania indywidualne („sam na sam”) chorego z psychologiem



wizyty psychologa w domach osób leżących

VI. KONTROLA:

Działalność Rady Oddziału podlega stałej kontroli Komisji Rewizyjnej Oddziału
w składzie:
1. Przewodniczący – Marek Kałuziński
2. Członek Komisji – Tadeusz Grad
3. Członek Komisji – Władysław Olesiński

Komisja sprawdziła szczegółowo dokumentację księgową w zakresie prowadzenia
dokumentacji finansowo – księgowej, rozliczania przyznanych dotacji, wpłat składek
członkowskich, darowizn i nawiązek sądowych i nie stwierdziła uchybień.

Skarbnik
Rady Oddziału Łódzkiego PTSR

Katarzyna Gołombiewska

Przewodniczący
Rady Oddziału Łódzkiego PTSR

Jerzy Szrejner

