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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
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Przewodniczący – Marek Kałuziński – zam. Łódź, ul. Kotarbińskiego 45 m.
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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 administracją 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.
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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 2008 roku dzięki dofinansowaniem i dotacjom uzyskanym z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób

Niepełnosprawnych,

Łódzkiego

Urzędu

Wojewódzkiego,

Urzędu

Marszałkowskiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 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:


rehabilitacja domowa - 93 osoby skorzystały z kilku serii 10 zabiegowych
(łącznie z 3886 zabiegów)



zajęcia rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym dla 67 osób



zajęcia w sali rehabilitacyjnej dla 70 osób



terapia zajęciowa dla 20 osób



grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem dla 30 osób



nauka języka angielskiego dla 20 osób



wydanie 4 numerów biuletynu „Płyńmy pod prąd”



szkolenia dla 20 nowozdiagnozowanych chorych na SM



szkolenia dla 20 opiekunów osób chorych na SM



zorganizowanie pleneru „Zatrzymać lato 2008” dla 30 osób



spotkania z ludźmi ze świata medycyny, kultury i sztuki dla 60 osób



imprezy integracyjne: „Opłatek 2008” i „Jajeczko 2008” dla 250 osób każde



wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

Członkowie stowarzyszenia licznie uczestniczyli 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
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III. UCHWAŁY PTSR O/ŁÓDŹ:
Najważniejszymi uchwałami w 2008 r. były:
 Uchwała nr 1/2008 z dnia 07.02.2008 r. dot. przystąpienia do konkursu ofert
ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej
 Uchwała nr 2/2008 z dnia 07.02.2008 r. dot. finansowania spotkania
wielkanocnego „Jajeczko 2008”
 Uchwała nr 4/2008 z dnia 26.03. 2008 r. zatwierdzenia bilansu za rok 2007
 Uchwała nr 6/2008 dot. zatrudnienia pracownika do wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
 Uchwała nr 9/2008 dot. zwolnienia ze składki członkowskiej za 2008 rok

IV. FINANSE ORGANIZACJI:
Przychody:
Źródłem finansowania działalności (realizacji celów statutowych) były w 2008 roku
dotacje i fundusze celowe uzyskiwane z PFRON, 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 2008 r. przychody PTSR O/Łódź wyniosły ogółem 687 798,24 i pochodziły z:
1. dotacji otrzymywanych ze środków publicznych urzędów i instytucji,
przeznaczonych na realizację celów statutowych na łączną kwotę 596 646,88
2. darowizn w kwocie 37 628,00
3. wpłaty z odpisów 1% podatku 37 933,16
4. nawiązek sądowych w kwocie 200,00
5. składki rocznej płaconej przez członków Oddziału w kwocie 8 891,00
Koszty:
-

na realizację celów statutowych w kwocie 557 796,88

-

administracyjne łącznie w kwocie 49 828,40

-

działalność gospodarcza – 0,00

-

pozostałe koszty – 956,61

Zatrudnienie:
1. liczba zatrudnionych osób wg zajmowanych stanowisk:
a) kierownik biura – koordynator – 1 osoba
b) pracownik wypożyczalni – 1 osoba
c) stażysta – w różnych okresach czasu 1-2 osób
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2. łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń – 283 110,00
a) nagrody i premie – 0,00
b) wypłaty wynikające z tytułu zawartych umów – 39 800,00
3. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 226 810,00
4. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 16 500,00
Nabyte nieruchomości i środki trwałe:
a) Zestaw Unittron – cena zakupu: 13 000,00
b) zestaw komputerowy - cena zakupu: 4 450,00
c) kserokopiarka Canon - cena zakupu: 5 340,00
d) laptop „Asus” - cena zakupu: 4 200,00
e) paster 230 - cena zakupu (2 szt): 14 000,00
f) kamera Sony cena zakupu: 2 500,00

V. DZIAŁANIA

PROWADZONE

PRZEZ

ODDZIAŁ

ŁÓDZKI

PTSR

W 2008 ROKU:

1. Rehabilitacja domowa - Program obejmował specjalistyczną rehabilitację w domu
chorego zorganizowaną dla grupy 93 osób, nie mogących korzystać z rehabilitacji
w

Centrum

Rehabilitacyjno

–

Opiekuńczym.

Ze

względu

na

dużą

niepełnosprawność zorganizowane zostały zajęcia usprawniające bezpośrednio w
ich domach. W zależności od wskazań lekarskich oraz stanu pacjenta, jego
możliwości i potrzeb przeprowadzone zostały następujące rodzaje zabiegów: masaż
ręczny klasyczny, ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia redresyjne,
reedukacja porażonych mięśni, pionizacja, próby chodzenia
a także:
-

udzielanie porad z zakresu dalszych ćwiczeń samodzielnych lub przy pomocy
rodziny

-

udzielanie informacji o istniejącym sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocniczym

-

nauka prawidłowej pielęgnacji leżącego

Kwalifikacji na zabiegi dokonywali lekarze: neurolog i psycholog.

2. Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym -

zajęcia

rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym, organizowane przez
nasz Oddział od 1997 roku, w 2008 r. odbywały się dla 67 chorych. W zajęciach
asystowali wolontariusze pomagając chorym w przemieszczaniu się, ubieraniu itp.

czynnościach.

Kwalifikacji

na
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zabiegi

dokonywali

lekarze

neurolodzy,

psycholodzy i specjaliści rehabilitacji ruchowej. Zabiegi obejmowały: krioterapię
ogólnoustrojową, masaż ręczny, magnetronic, kinezyterapię, laser, krioterapię
miejscową, masaż podwodny, terrapuls. W ramach realizacji programu, każdy
chory miał możliwość skorzystania z krioterapii ogólnoustrojowej (leczenie ciała
za pomocą temperatur rzędu -70°C do -170°C). Jest to metoda szeroko stosowana
w leczeniu i rehabilitacji chorób narządu ruchu. Ułatwia usprawnienie dzięki
wywoływaniu komfortu psychicznego, rozluźnienia mięśni, przekrwienia tkanek,
powodowania ustępowania obrzęków i wysięków. Osobom poruszającym się
z dużą trudnością zapewniliśmy dowóz na i z zajęć.

3. Rehabilitacja w sali

- chorzy na stwardnienie rozsiane ćwiczyli pod opieką

rehabilitanta, przez 3 dni w tygodniu korzystając ze zgromadzonego sprzętu
rehabilitacyjnego: (steppery, wioślarz, massager, rotor do ćwiczeń kończyn
dolnych, stół do masażu, stół do ćwiczeń manualnych, drabinki, materace) oraz
z zabiegów na Fotelu Masującym iJoy-100. Uczestnicy zajęć korzystali również
z zabiegów z zastosowaniem systemu medycznego UNITTRON –(komputerowy
zestaw urządzeń do terapii i rehabilitacji), który działa na zasadzie emitowania
pulsujących pól elektromagnetycznych, światła i dźwięku. Stosowany przez nas
system medyczny UNITTRON zawiera specjalnie opracowaną kartę magnetyczną
dostosowaną dla chorych z SM oraz lampę λambda – kompleksowe urządzenie do
terapii światłem. Sprzęt zgromadzony w sali rehabilitacyjnej w siedzibie PTSR
służy dużej grupie chorych z naszego stowarzyszenia zarówno sprawnych jak i nie
wychodzących z domu.

4. Terapia zajęciowa – dla 20 chorych na stwardnienie rozsiane zorganizowano
następujące rodzaje zajęć:
 plastyczne (malowanie na płótnie, wycinanie, wyklejanie, decoupage)
 z twórczego myślenia przełożone na zabawę z pędzlem i kartonem
 rozwijające fantazję, wyrabiające plastykę ciała
 prowadzące do nabywania niewerbalnych sposobów komunikacji
 metody ułatwiające bliższe poznanie się i integrację grupową
 metody wymiany myśli i gry dydaktyczne
Zajęcia poprowadził terapeuta wraz z asystentem w godzinach popołudniowych,
aby wszyscy chorzy (również wymagający opieki) mogli w nich uczestniczyć. W
realizacji zadania uczestniczyli wolontariusze (rodziny uczestników), pomagając
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w czynnościach tj. przygotowanie sali do zajęć, sprawniejsze poruszanie się
chorych z wózków na krzesła, mycie rąk, dotarcie do toalety, dyżury telefoniczne,
udzielanie informacji zainteresowanym, kompletowanie materiałów na zajęcia.

5. „Pomagajmy sobie nawzajem” – spotkania z psychologiem - w ramach zadania
zorganizowano spotkania indywidualne i grupowe dla osób chorych na
stwardnienie rozsiane z psychologami. Chorzy na stwardnienie rozsiane ze względu
na widoczną niesprawność często zamykają się w czterech ścianach własnego
domu, opuszczeni przez rodziny i najbliższych przyjaciół. To, czego w chwilach
zwątpienia brakuje, to motywacja do walki o jak najdłuższe zachowanie stale
pogarszającej się sprawności fizycznej.

Rodziny osób chorych, w większości

przypadków, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie
pomagać osobom chorym. Zorganizowane w trakcie spotkań wykłady przyczyniły
się do wzrostu wiedzy na temat skutecznych metod motywowania siebie i innych
do pracy nad sobą i walki z chorobą, zajęcia praktyczne (warsztaty w grupach)
służyły praktycznemu wykorzystaniu uzyskanej w trakcie wykładów wiedzy.

6. „Znajomość języków droga do kariery” - zorganizowanie 2 kursów językowych
jęz. angielskiego na poziomie podstawowym (1 kurs) oraz na poziomie
średniozaawansowanym (1 kurs) łącznie dla 20 osób chorych na stwardnienie
rozsiane.
Nauka

Zajęcia
języka

odbywały

odbywała

się

się

w

będzie

2

grupach

metodą

dziesięcioosobowych.

komunikatywną.

Słuchacze

aktywizowani byli do mówienia w oparciu o poznawanie struktur gramatycznych.
W trakcie zajęć wykorzystywane były materiały multimedialne, aby urozmaicić
proces nauki.

7. 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 2008 roku wydano 4 numery biuletynu w nakładzie 1700
egzemplarzy każdy (A5, 24 strony – w tym 8 str. kolor).
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8. „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.

9. 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.

10. Plener artystyczny „Zatrzymać lato 2008” - 5 – dniowy plener artystyczny
w miejscowości Okuninka nad J. Białym, gdzie można było podziwiać nie tylko
krajobrazy, ale także piękno naszej kultury i sztuki. Plener był imprezą integracyjną
łączącą elementy kultury, turystyki i rekreacji. Uczestnikami była grupa 30 osób.
Podczas wyjazdu, doświadczony instruktor od kilku lat pracujący

z osobami

niepełnosprawnymi, poprowadził zajęcia plastyczne i imprezy plenerowe.
Na zakończenie pleneru zorganizowano wystawę powstałych prac artystycznych
oraz wręczono dyplomy i nagrody.

11. „Spotkania integracyjne z ludźmi ze świata medycyny, kultury i sztuki” zorganizowanie 10 spotkań (zajęć praktycznych, wykładów, dyskusji) dla osób
chorych na stwardnienie rozsiane z ludźmi ze świata medycyny, kultury i sztuki.
Na spotkaniach zostały poruszone następujące tematy:
 SM – sposoby radzenia z objawami choroby w życiu codziennym,
 czynniki psychologiczne towarzyszące chorobie,
 kultura – czym jest kultura, kto i w jakim celu tworzy kulturę
 sztuka – pojęcie, rodzaje sztuki
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Wykłady i dyskusje były prowadzone pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów,
współpracujących wcześniej z PTSR i posiadających doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Wykładowcami byli lekarze, oraz osoby związane
ze światem kultury nauki i sztuki.

12. Spotkania integracyjne: „Opłatek 2008” i „Jajeczko 2008” - coroczne spotkania
wigilijne i wielkanocne, organizowane od wielu lat, wpisały się jako tradycyjna
działalność naszego Oddziału PTSR. Są to wspaniałe, niepowtarzalne okazje do
spotkania wszystkich chorych zrzeszonych w Łódzkim Oddziale PTSR,
a w szczególności tych, którzy z powodu ciężkiego przebiegu choroby ( wózek
inwalidzki) nie mogą korzystać ze spotkań cotygodniowych. Podniosła i uroczysta
atmosfera, ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne zaproszonych gości - przekonują
chorych na SM, że nie są pozostawieni sami sobie i że zawsze znajdzie się grono
przyjaciół, na których mogą liczyć w trudnych sytuacjach życiowych. Tradycyjnie
spotkania przygotowywane są dla około 250 osób, w tym ponad 230 to osoby chore
na SM, i około 20 zaproszonych gości ( lekarze, rehabilitanci, przedstawiciele
urzędów i instytucji, z którymi nasze Stowarzyszenie współpracuje, sponsorzy oraz
osoby duchowne). Dla chorych mających problemy z samodzielnym poruszaniem
się organizowany jest bezpłatny przewóz.

13. „Z nami łatwiej – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych” – projekt realizowany od lipca 2008 roku. Program określał
w sposób spójny katalog działań niwelujących skutki niepełnosprawności oraz
zapewniających

osobom

niepełnosprawnym

podstawowe

warunki

do

samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w lokalnym życiu społecznym.
Został on opracowany na podstawie diagnozy lokalnego środowiska osób
niepełnosprawnych i systematycznych rozmów z osobami niepełnosprawnymi i ich
przedstawicielami. W 2008 roku z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
skorzystało około 43 osób niepełnosprawnych, z czego 20 osób z indywidualnych
programów

rehabilitacji

przygotowanych

i

przeprowadzonych

przez

rehabilitantów. Do najważniejszych efektów zrealizowanych działań należą:
 poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
 usprawnienie ruchowe
 stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym
 zmniejszenie różnic w stanie zdrowia i w dostępie do świadczeń zdrowotnych
pomiędzy niepełnosprawnymi
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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

