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Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” 

15-137 Białystok, ul. Wasilkowska 12/31 

NIP: 542-26-92-744 

Regon: 051980929 

Organizacja pożytku publicznego: 12.04.2007 r. 

Data wpisu do rejestru: 01.02.2001r. 

KRS 0000000168 

 

Zarząd Stowarzyszenia do dnia 3 listopada 2010r. kształtował się następująco: 

Anna Krakowska – Przewodnicząca 

Beata Kalisty – Zastępca Przewodniczącego 

Agnieszka Domańska – Członek Zarządu 

 

W związku z rezygnacją pani Beaty Kalisty z funkcji Zastępcy Przewodniczącego w dniu 

3 listopada 2010r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Ogólnym Członków Podlaskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” wybrano nowych kandydatów na 

Członków Zarządu Stowarzyszenia. Ukonstytuowanie się Zarządu nastąpiło na jego posiedzeniu 

w dniu 19.11.2010r., gdzie wybrano Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Zarządu.  

 

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia: 

Anna Krakowska – Przewodnicząca 

Urszula Agnieszka Mendryk- Zastępca Przewodniczącego 

Agnieszka Domańska – Członek Zarządu 

Krystyna Wołosz - Członek Zarządu 

Jan Tomczuk - Członek Zarządu 

 

W roku 2010r. Zarząd podjął łącznie 13 uchwał. 

 

I. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia określający cele statutowe: 

 
Statut aktualny z 06.10.2009r.  

 

„Rozdział 2 

 

Cele i zasady działania 

 

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym 

oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form 

rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. 

 

§ 10. 

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z 

innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego, poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w zakresie fizykoterapii, 

terapii ruchowej, masażu leczniczego itd; indywidualną i zbiorową działalność psychologów, 

psychoterapeutów; terapię logopedyczną, w in. formach, 

2. organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców 

dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, 
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3. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno - adaptacyjnych  dla dzieci 

z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także współdziałanie z tego rodzaju placówkami 

w kraju 

i zagranicą 

4. nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami 

społecznymi w zakresie pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami 

funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; upowszechnianie 

wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi 

zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 

celem jej praktycznego wykorzystania, 

5. organizowanie i prowadzenie innych form działalności  i podejmowanie inicjatyw mających na 

celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych, 

6. prowadzenie działalności wydawniczej, 

7. współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej 

stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

8. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia, 

9. prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

a w szczególności Systemu Nauczania Kierowanego.” 

 

 

Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej: 

Stowarzyszenie nie prowadziło, nie prowadzi i w najbliższym czasie nie planuje prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 

Informacja na temat statusu organizacji: 

Od dnia 12 kwietnia 2007r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

 Cele zawarte w statucie realizowane są w niżej wymienionej placówce w szczególności 

przez prowadzenie działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych na rzecz dzieci z porażeniem 

mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem 

ośrodkowego układu nerwowego. 

 

II. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Podlaskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”. 
 

1. Sposób realizowania celów i terapia stosowana w Ośrodku.  

 

 Członkowie Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym 

„Jasny Cel” z siedzibą w Białymstoku dążąc do realizacji celów statutowych utworzyli w 2005r. 

specjalistyczny Ośrodek Dziennej Terapii pod nazwą NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego 

Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Jasny Cel”, gdzie komórką 

organizacyjną od września 2007r. jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” w 

Białymstoku, które jest nieodłączną spójną częścią Ośrodka.  

 Ośrodek przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, które ze względu na stopień swej 

odmienności nie znajdują miejsca w placówkach integracyjnych. 

 Nasi podopieczni korzystają w jednym miejscu z rehabilitacji i edukacji oraz terapii: 

psychologicznej, logopedycznej, muzykoterapii, integracji sensorycznej i porad lekarskich. Ośrodek 
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pracuje Systemem Nauczania Kierowanego, który wywodzi się z węgierskiej metody Petö. Jest to 

zintegrowany program oddziaływania na dziecko z porażeniem mózgowym w zakresie ruchu, 

intelektu i integracji społecznej. 

 Rehabilitacja ruchowa obejmuje między innymi naukę prawidłowych wzorców ruchowych, 

kontroli postawy, usprawnianie manualne, 

 Zajęcia dydaktyczne są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci i obejmują między 

innymi: kształtowanie umiejętności komunikacji, rozwijanie wyobraźni, słownictwa, stymulację 

zmysłów, ćwiczenia koncentracji uwagi i wytrwałości,                                                                

 Zajęcia wychowawcze mają na celu integrację w grupie, kształtowanie zachowań społecznych. 

 

 Wykorzystany model usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest znaną 

i uznaną na świecie metodą. W Polsce ośrodkiem wzorcowym usprawniania dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym Systemem Nauczania Kierowanego jest NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. System ten na grunt Polski przeniosła 

dr Zofia Kułakowska, która jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania. Nasze 

Stowarzyszenie jest członkiem tego Towarzystwa. Czerpie stamtąd, jak też z Ośrodka w Zamościu, 

wiedzę merytoryczną dotycząca pracy Systemem Kierowanego Nauczania (szkolenia, konferencje, 

bezpośrednie kontakty z ludźmi zaangażowanymi w System Kierowanego Nauczania). 

 Ośrodek „Jasny Cel” prowadzi systematycznie zajęcia terapeutyczne, których celem było 

i jest przygotowanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami 

funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do możliwie 

samodzielnego życia, w jego najbliższym otoczeniu, środowisku.  

 

2. Funkcjonowanie Ośrodka 

W roku 2010 usprawnianie kompleksowe i wieloprofilowe dzieci (z mózgowym porażeniem 

dziecięcym) było prowadzone w dzierżawionych pomieszczeniach, przy ul. Bukowskiego 4. 

 Kwalifikacje dzieci do zajęć w Ośrodku rozpoczynają się w posiadanym przez nas 

gabinecie lekarskim wizytą u lekarza rehabilitacji. 

 W roku 2010 pod opieką Ośrodka znajdowało się łącznie (w 5 grupach dziennych, 

2 grupach „Rodzi z Dzieckiem”, a także na zajęciach indywidualnych) ponad 60 dzieci 

z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. 

Kontynuowaliśmy zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjne. 

  

Zajęcia prowadzone były w pięciu grupach terapeutycznych: 

 grupa dzienna pracująca Systemem Nauczania Kierowanego (5 dzieci), w której zajęcia 

odbywały się codziennie w godzinach 7.30 – 14.00, zajęcia (w tym sesja edukacyjna i sesja 

ruchowa) prowadzone były przez 2 fizjoterapeutów i 1 pedagoga 

 grupa dzienna pracująca Systemem Nauczania Kierowanego (4-7 dzieci) w której zajęcia 

odbywały się codziennie w godzinach 7.30 – 14.00, zajęcia (w tym sesja edukacyjna i sesja 

ruchowa) były prowadzone przez 1-2 fizjoterapeutów i 2-3  pedagogów 

 grupa dzienna „Rewalidacyjna” (5-6 dzieci), w której zajęcia odbywały się codziennie 

w godzinach 7.30 – 14.00, zajęcia (w tym sesja edukacyjna i sesja ruchowa) były prowadzone 

przez 3 pedagogów i 2 fizjoterapeutów. 

 grupa dzienna „Rewalidacyjna” (5-7 dzieci), w której zajęcia odbywały się codziennie 

w godzinach 7.30 – 14.00, zajęcia (w tym sesja edukacyjna i sesja ruchowa) były prowadzone 

przez 2 pedagogów i 2-3 fizjoterapeutów  

 grupa dzienna rewalidacyjno-wychowawcza (2-4 dzieci), w której zajęcia odbywały się 

codziennie w godzinach 7.30 – 14.00, zajęcia (w tym sesja edukacyjna i sesja ruchowa) były 

prowadzone przez 1 pedagoga i 1 fizjoterapeutę 
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 Planowany ramowy rozkład zajęć w tych grupach kształtował się następująco: 

Po przyjeździe do Ośrodka o godz. 7.30 – 8.00 w szatni przy swoich szafkach dzieci w asyście 

rodzica i terapeuty przebierały się. Następnie przy wspomaganiu terapeuty przechodziły do sali 

opieki dziennej i stąd udawały się na zajęcia indywidualne: rewalidacyjne (edukacyjne), 

fizjoterapeutyczne (termożele, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, 

ćwiczenia ogólnousprawniające, NDT, PNF, masaż), logopedyczne, terapię psychologiczną, 

muzykoterapię. Od godz. 9.30  odbywały się zajęcia grupowe: 

09.30 -10.00 – powitanie  

10.00–10.40 - blok śniadaniowy (toaleta, zajęcia logopedyczne, śniadanie, toaleta, krótki 

odpoczynek)  

10.40 - 11.00 - „Poranny Krąg” 

11.00 - 11.30  - przerwa (spożywanie napojów, toaleta, zabawy dowolne) 

11.30 – 12.00 - sesja edukacyjna – przygotowanie/treści edukacyjne 

12.00 – 12.30 – przerwa (przewijanie, spożywanie napojów, zabawa dowolna) 

12.30 – 13.00 – sesja ruchowa 

13.00 – 13.15 - Knill, masaż Shantala po 2 razy w tygodniu  

13.15 - 13.50– przygotowanie do obiadu, obiad, toaleta 

13.50 – 14.00 - zajęcia końcowe, podsumowanie zajęć lub pożegnanie 

14.00 – 16.30 - zajęcia świetlicowe 

W grupie rewalidacyjnej zajęcia indywidualne trwały ok. 2 godz. i odbywała się tylko jedna sesja 

ruchowa. 

 

 Plan każdej grupy dostosowany był do indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dziecka oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych. W związku z tym rozkład dnia był 

modyfikowany. 

 

 Rehabilitacja w wyżej wymienionych grupach odbywała się podczas zajęć 

rehabilitacyjnych. Usprawnianie odbywało się głównie wg Systemu Nauczania Kierowanego oraz 

innych metod, które pozwalają jak najlepiej przygotować dzieci do dalszych etapów rozwoju. 

 

 Indywidualne zajęcia prowadzili następujący specjaliści: fizjoterapeuci, terapeuci NDT 

i PNF, logopedzi, psychologowie, masażyści, specjalista integracji sensorycznej i muzykoterapeuta. 

 

 Cyklicznie odbywały się też porady i konsultacje lekarskie, a także spotkania zespołów 

terapeutycznych tzw. TEAM-y każdej istniejącej grupy. W spotkaniach tych uczestniczyli terapeuci 

i specjaliści pracujący z dziećmi z danej grupy wraz z lekarzem. Podczas taki spotkań następowała: 

- wymiana obserwacji doświadczeń dotyczących dziecka w danej grupie, 

- dzielenie się zaleceniami, 

- wspólne ustalanie kierunku działań w danej grupie. 

Oprócz tego wszyscy terapeuci i specjaliści przeciętnie raz na pół roku uczestniczyli w spotkaniu 

całego zespołu terapeutycznego, gdzie przekazywane były informacje dotyczące terapii 

powierzonych nam dzieci. Również systematycznie były udzielane wskazówki rodzicom.  

 

 Praca w wymienionych grupach zapewniała integrację rehabilitacji z elementami edukacji 

oraz specjalistycznej terapii (logopedycznej i psychologicznej, itp.) w jednym miejscu i czasie. 

Przez to następowała: coraz większa, intelektualna, społeczna, komunikacyjna i fizyczna sprawność 

dzieci, co umożliwiało coraz lepsze funkcjonowanie dziecka w rodzinie. Rodzice zaś mieli szanse 

podjęcia pracy zawodowej bez konieczności pełnienia całodobowej opieki nad niepełnosprawnym 

dzieckiem w domu. Poprzez łagodzenie stresu związanego z wychowaniem dziecka 

niepełnosprawnego następowało polepszenie jakości życia i funkcjonowania całej rodziny. 

 Dzięki zorganizowaniu opieki (w jednym miejscu i czasie bez obecności rodzica z 



6 

możliwością jednoczesnego oddziaływania na wszystkie sfery) korzystając też z usług 

wieloprofilowo wykształconych terapeutów zapewnialiśmy tańsze rozwiązanie w funkcjonowaniu 

takiej placówki niż organizacja w trybie kompleksowym, gdzie koniecznym jest utrzymanie wielu 

placówek specjalistycznych oddzielnie. 

 

 Zapobiegaliśmy też izolacji społecznej dziecka, które ze względu na swoją 

niepełnosprawność nie znajdowało miejsca w innych placówkach. Zaspokajana była też jego 

naturalna potrzeba bycia w grupie z innymi dziećmi, gdzie uczyło się ról i zachowań społecznych. 

 

 Motywowaliśmy również rodziców, którzy widząc coraz lepszą sprawność dziecka 

i nabywając umiejętność opieki nad nim, mając możliwość pracy zawodowej przez oddanie dziecka 

do placówki na kilka godzin dziennie, podejmowali wysiłek opieki nad swoim dzieckiem. 

 

 Chcąc zachęcić rodziców do kontynuacji prowadzonej rehabilitacji w Ośrodku zostały 

sporządzone Indywidualne Programy Pracy Edukacyjno- Terapeutycznej dla każdego dziecka  oraz  

Zalecenia Indywidualne do pracy z dzieckiem w domu z zawartymi celami, które były poddawane 

okresowym (półrocznym i rocznym) ocenom i weryfikacji postawionych celów. Na bieżąco 

przekazywane były też, w założonych dzieciom indywidualnych zeszytach, informacje dotyczące 

pracy z dzieckiem w Ośrodku. 

 

 Dzieci z 2 grup pobytu dziennego realizowały obowiązek szkolny. Do naszego Ośrodka 

przychodzili nauczyciele ze szkół, w których dzieci te są zarejestrowane. Dzięki temu dziecko 

miało możliwość uczestniczenia w naszym Ośrodku w całym procesie usprawniania, które 

uwzględnia zarówno rehabilitację medyczną i edukację na odpowiednim etapie.  

 

 Oprócz dzieci uczęszczających do grup, do Ośrodka przyjeżdżały też dzieci w wieku od kilu 

miesięcy do 19 lat,  którym ustalane były przez lekarza potrzebne zabiegi indywidualne. W 2010 

roku z zabiegów indywidualnych zleconych przez lekarza Ośrodka skorzystało 46 dzieci.  

 

 

 W ramach Ośrodka prowadzone też były zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat wraz z rodzicami 

w  grupach „Rodzic z Dzieckiem”.  

Zajęcia prowadzone były równolegle przez fizjoterapeutę i pedagoga dwa razy w tygodniu 

w godzinach popołudniowych. Dzieci z rodzicem/opiekunem spotykali się z terapeutami  podczas 

2-godzinnych sesji grupowych. Podczas wspólnej zabawy dzieci uczyły się bycia w grupie, gdzie 

wprowadzane były elementy Systemu Nauczania Kierowanego. Rodzice poznawali się ze sobą, 

dzielili się własnymi problemami i przez to stopniowo stawali się dla siebie grupą samopomocową. 

Przewidziane były dodatkowo konsultacje lekarskie wg wymagań NFZ oraz dwa razy w miesiącu 

konsultacje: psychologa, logopedy, masażysty, terapeuty NDT lub PNF. 

Rodzice pod kierunkiem terapeutów uczyli się udzielania właściwego wsparcia swoim dzieciom 

(aby kontynuować usprawnianie w warunkach domowych) oraz jednocześnie nabywali sił do opieki 

nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem. 

Założeniem prowadzenia zajęć w grupach „Rodzic z Dzieckiem” było przygotowanie rodziców 

w trakcie kilku spotkań do pozostawienia dziecka samego z terapeutą, co z kolei przygotowywało 

na stopniowe samodzielne uczestnictwo dziecka w grupie przedszkolnej. Przejście do grupy 

przedszkolnej zatem odbywało się  w sposób łagodny i bezstresowy. 

 

 Praca w Grupach „Rodzic z Dzieckiem” zapewniała integrację rehabilitacji z elementami 

edukacji, terapii psychologicznej, logopedycznej w jednym miejscu i czasie. Przez co stopniowo 

następowała: coraz większa intelektualna, społeczna, komunikacyjna i fizyczna sprawność dzieci, 

co umożliwiało ich jak najlepsze funkcjonowanie w rodzinie. Rodzice zaś dostali szansę pomocy, 

instrukcje w opiece i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Ponadto w grupach wsparcia 
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zapewnialiśmy pomoc różnych specjalistów, gdzie członkowie rodzin otrzymywali wsparcie, nową 

wiedzę związaną z niepełnosprawnością dziecka, co zapewniło większe i bardziej świadome 

zaangażowanie rodziców w proces rehabilitacyjny. Poprzez łagodzenie stresu związanego 

z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego następowało polepszenie jakości życia 

i funkcjonowania całej rodziny. 

 

 Oprócz tego w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ośrodku „Jasny Cel” odbywały się 

w godzinach 14.00 – 16.30 zajęcia świetlicowe.  Podczas zajęć świetlicowych dziećmi w 

zależności od potrzeby zajmowało się 2-4 terapeutów. W tym czasie organizowane były zabawy 

dowolne, tematyczne, zajęcia plastyczne wg opracowanego programu. Dzieci korzystały też w 

wyznaczonym czasie z zajęć muzykoterapii. Zapewniliśmy w ten sposób możliwość pracy 

zawodowej rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych. 

 

 W ramach pomocy i wsparcia rodzinom odbywały się również spotkania 

rodziców/opiekunów ze specjalistami z różnych dziedzin w tzw. Klubie Rodzica. Spotkania ze 

specjalistami odbywały się w okresie 01.08.2010r. – 31.12.2010r. raz w tygodniu, gdzie wyznaczeni 

specjaliści (logopeda/specjalista od komunikacji alternatywnej, psycholog, fizjoterapeuta/terapeuta 

integracji sensorycznej, pedagog) pełnili swoje dyżury zamiennie, organizując prelekcje, warsztaty. 

Dodatkowo dwa razy w tygodniu rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mieli możliwość 

skorzystania z masażu.  

Chcąc propagować pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym naszą ofertę „Klubu Rodzica” umieściliśmy na naszej stronie internetowej. 

 

Dzięki realizacji zadań zawartych w projektach: 

 „Komunikuję się bez słów – ułatwianie dzieciom z uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego/mózgowym porażeniem dziecięcym” 

 „W końcu powiem, czego chcę - wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących oraz 

mających trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem” 

mogliśmy wyposażyć gabinet logopedyczny w komputer oraz niezbędne dla dzieci niemówiących 

komunikatory służące do porozumiewania się.  Zakupiony sprzęt i pomoce wykorzystywane były w 

terapii indywidualnej prowadzonej w Ośrodku.  

Dzieci niemówiące były w stanie porozumiewać się z bliskimi przy pomocy m.in. wydrukowanych 

tablic komunikacyjnych stworzonych przez terapeutów pod kierunkiem logopedów. Zakupione 

zabawki elektryczne podłączone za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania do przystosowanych 

manipulatorów, były wykorzystywane przez dzieci z dużymi ograniczeniami ruchowymi, a tym 

samym uczyły sprawności, co jest wstępem do nauki porozumiewania się przy pomocy 

komunikatorów zaopatrzonych w manipulatory. Również odpowiednio przystosowane meble 

(biurko), do którego przymocowane zostało ramię mocujące do manipulatorów wraz 

z zamontowanym przyciskiem/przełącznikiem, znacznie ułatwiło niepełnosprawnym dzieciom 

pracę z komputerem.  

 

 W miesiącu grudniu 2010r. realizowaliśmy również projekt „Razem Wygramy” - 

zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród rodzeństwa podopiecznych Ośrodka „Jasny Cel”, 

gdzie zwróciliśmy szczególna uwagę na rodzeństwo naszych podopiecznych, które w związku 

ze specyfiką funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, może doświadczać i 

często doświadcza trudności emocjonalnych. Aby wspierać spójność rodziny, a tym samym 

zapobiegać pojawianiu się zaburzeń o podłożu emocjonalnym u dzieci, uznaliśmy za ważne 

podjęcie działań sprzyjających budowaniu więzi rodzic - dziecko zdrowe – dziecko 

z niepełnosprawnością. Chcieliśmy to osiągnąć integrując działania dwojakiego typu – zabawę 

rodzinną z oddziaływaniem terapeutycznym. Nasz pomysł opierał się na organizacji dwóch imprez  

w grudniu: zabawy Mikołajkowej i zabawy Choinkowej, które stały się pretekstem do wspólnej 

zabawy o charakterze terapeutycznym. Zdrowe rodzeństwo naszych podopiecznych miało szansę 
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uczestniczyć w zajęciach, które dla małych pacjentów są codziennością – masaż, elementy 

integracji sensorycznej, zabawy ruchowe, muzyczne, psychologiczne, zabawy w Sali 

Doświadczania Świata, elementy terapii przez sztukę i zabawę.  

 

Wszystkie nasze dotychczasowe działania skierowane były przede wszystkim na: 

 poprawę funkcjonowania ruchowego dzieci objętych terapią (korzystając z pomocy 

rehabilitacyjnych), 

 poprawę percepcji narządów zmysłu dziecka (korzystając z pomocy edukacyjnych) przez 

włączenie do grupy, gdzie zaspokajaliśmy naturalną potrzebę bycia w grupie, 

 umożliwienie podjęcia pracy zawodowej przez rodziców lub opiekunów (szczególnie przez 

zapewnienie opieki od 14.00 do 16.30 w tzw. Świetlicy), 

 zmniejszenie poczucia „zepchnięcia” rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym „na margines 

społeczny” przez zapewnienie miejsca tym dzieciom w Ośrodku rehabilitacyjno-

edukacyjnym, gdzie mają możliwość przebywania  od godz. 7.30 do 16.30 (tak jak inne, 

dobrze funkcjonujące dzieci).  

 

W 2010 roku na terenie Ośrodka zostały zorganizowane następujące uroczystości i imprezy: 

 19.01.2010r., 20.12.2010r. - Zabawa Choinkowa  

 25.03.2010r. - Bal Wiosenny  

 01.06.2010r. - Dzień Dziecka  

 30.06.2010r. - Bal Letni, Zakończenie Roku  

 01.09.2010r. - Początek Roku Przedszkolnego, Szkolnego   

 17.11.2010r. - Pasowanie na ucznia   

 09.12.2010r. - Bal Jesienny  

 06.12.2010r. - Mikołajki  

 23.12.2010r. - Wigilia w Grupach  

 

Oprócz tego podopieczni Ośrodka „Jasny Cel” wraz z terapeutami i dyrekcją brali udział: 

 05.05.2010r. -  w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych 

 22.10.2010r. - w IV Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Po ten kwiat...” 

 

Rodzice/opiekunowie podopiecznych Stowarzyszenia oraz jego pracownicy mieli  możliwość 

zapoznania się ze sprzętem ortopedycznym oraz sprzętem do komunikacji alternatywnej podczas 

zorganizowanych w Ośrodku pokazach: 

 sprzętu ortopedycznego „SWASH” w dniu 01.02.2010r., 

 sprzętu do komunikacji alternatywnej firmy „HARPO” w dniu 11.03.2010r.,  

 sprzętu rehabilitacyjnego firmy OTTO BOCK  w dniu 24.11.2010r.   

 

Zwiększająca się liczba dzieci ubiegających się o terapię w naszym Ośrodku skłoniła do podjęcia 

działań zmierzających do powiększenia powierzchni użytkowej, w której mieściłyby się kolejne 

grupy dzieci. W tym celu w roku 2010 podjęliśmy bardziej intensywne działania w kierunku 

pozyskania budynku mieszczącego się przy ul. Bukowskiego 4 w Białymstoku. Odbyło się 

kilkanaście rozmów z Prezydentami Miasta Białegostoku. Wcześniej został złożony wniosek 

o przekazanie nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Bukowskiego 4 na potrzeby 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Jasny Cel” z dnia 23 grudnia 2009r. Zaowocowało to 

obietnicą Prezydenta Miasta Białegostoku o przekazaniu budynku przy ul. Bukowskiego 4 

w bezpłatne użytkowanie na okres 15 lat na potrzeby dzieci z porażeniem mózgowym. 
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3. Kadra Ośrodka „Jasny Cel”: 
 

Łączna liczba  zatrudnionych na umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne w 2010r wyniosła 

47 osób.  

 

a) Osoby zatrudnione na umowy o pracę: 

 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Jasny Cel”, terapeuta – mgr pedagogiki 

wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe w zakresie Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami 

Rozwojowymi, Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, przeszkolona w Systemie 

Nauczania Kierowanego 

 Dyrektor NZOZ Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym – mgr prawa, Podyplomowe Studia z Zarządzania w Ochronie Zdrowia 

 6 terapeutów, liderów grup – w tym: 

- terapeuta -fizjoterapeuta – pedagog – mgr pedagogiki specjalnej i technik fizjoterapii, 

Studia Podyplomowe w zakresie fizjoprofilaktyki i korektywy, dwustopniowe szkolenie 

w zakresie integracji sensorycznej (188 godzin), kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji 

i zarządzania oświatą, przeszkolona w w Systemie Nauczania Kierowanego 

- terapeuta - lider grupy – pedagog - mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie 

Nauczania Kierowanego 

- terapeuta - lider grupy – pedagog - mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie 

Nauczania Kierowanego 

- terapeuta – lider grupy - fizjoterapeuta – technik fizjoterapii, kurs podstawowy koncepcji 

PNF,  przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego,  

- terapeuta – lider grupy - fizjoterapeuta – technik fizjoterapii, kurs podstawowy koncepcji 

PNF, przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego 

- terapeuta – lider grupy - fizjoterapeuta – technik fizjoterapii, przeszkolona w Systemie 

Nauczania Kierowanego 

 13  terapeutów – w tym: 

- terapeuta -fizjoterapeuta - mgr fizjoterapii, ukończony kurs podstawowy PNF, 

przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego 

- terapeuta -fizjoterapeuta - mgr rehabilitacji, ukończony kurs podstawowy PNF, 

przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego 

- terapeuta – fizjoterapeuta – technik fizjoterapii, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego 

- terapeuta – fizjoterapeuta - technik fizjoterapii, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego, 

- terapeuta – fizjoterapeuta – licencjat fizjoterapii, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego 

- terapeuta – pedagog -  mgr pedagogiki specjalnej i technik fizjoterapii, kurs podstawowy 

koncepcji PNF, PNF w Pediatrii, przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego 

- terapeuta – pedagog – mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego 

- terapeuta – pedagog – licencjat pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego 

- terapeuta – pedagog - mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego 

- terapeuta – pedagog – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kurs kwalifikacyjny 

z zakresu oligofrenopedagogiki, mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie 

Nauczania Kierowanego 

- terapeuta – pedagog - mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie Nauczania 

Kierowanego 

- terapeuta – pedagog - mgr pedagogiki specjalnej, przeszkolona w Systemie Nauczania 
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Kierowanego 

- terapeuta – pedagog -  ukończone Kolegium Nauczycielskie, przeszkolona w Systemie 

Nauczania Kierowanego 

 2 specjalistów NDT-Bobath: 

- terapeuta NDT - technik fizjoterapii, Kurs Podstawowy NDT-Bobath (360 godzin) 

- terapeuta NDT -  mgr fizjoterapii, Kurs Podstawowy NDT-Bobath (400 godzin) 

 specjalista ds. prawnych – mgr prawa (zatrudniony do lipca 2010) 

 specjalista ds. rozliczeń projektów - mgr inż. inżynierii środowiska, Kurs dla głównych 

księgowych i kandydatów na głównych księgowych, Studia podyplomowe w zakresie 

organizacji zarządzania  

 kierownik ds. kancelaryjnych - mgr administracji, studia podyplomowe w zakresie 

zarządzania kadrami, studia podyplomowe menadżerskie 

 2 pracowników administracyjno-biurowych: 

- pracownik administracyjno- biurowy - mgr ekonomii  

- pracownik administracyjno-biurowy – mgr zarządzania i marketingu (praca podjęta po 

wcześniejszym odbyciu stażu od maja do sierpnia 2010)  

 pracownik porządkowy  - wykształcenie średnie 

 pracownik gospodarczy  - wykształcenie średnie  

 

b) Osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawe: 

 lekarz pediatra i lekarz rehabilitacji medycznej – wykonywanie indywidualnych konsultacji 

lekarskich 

 lekarz rehabilitacji medycznej – wykonywanie indywidualnych konsultacji lekarskich 

 muzykoterapeuta, - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie 

muzykoterapii z elementami arteterapii, zaświadczenie o tym, iż zdobyta widza 

i umiejętności w Studium Podyplomowym predysponują do podjęcia pracy z dziećmi 

z porażaniem mózgowym, kurs „Muzyka, taniec, ruch w edukacji i terapii” 

 2 psychologów w tym: 

 - psycholog -  prowadzenie zajęć z podopiecznymi Ośrodka „Jasny Cel” - mgr psychologii, 

przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego 

 - psycholog – fizjoterapeuta -  prowadzenie zajęć z podopiecznymi Ośrodka „Jasny Cel” - 

mgr psychologii, technik fizjoterapii, przeszkolona w Systemie Nauczania Kierowanego 

 3 logopedów – w tym: 

- logopeda – prowadzenie zajęć z podopiecznymi Ośrodka „Jasny Cel” - mgr pedagogiki 

specjalnej w zakresie logopedii, Studia Podyplomowe w zakresie neurologopedii,  

- logopeda – prowadzenie zajęć z podopiecznymi Ośrodka „Jasny Cel” - mgr filologii 

polskiej, studia podyplomowe logopedyczne  

- logopeda – prowadzenie zajęć z podopiecznymi Ośrodka „Jasny Cel” mgr pedagogiki 

specjalnej, studia podyplomowe w zakresie logopedii,  

 2 masażystów:  

- osoba zatrudniona do wykonania masażu leczniczego podopiecznych Ośrodka „Jasny 

Cel”- mgr wychowania fizycznego, technik masażysta  

- osoba zatrudniona do wykonania masażu leczniczego podopiecznych Ośrodka „Jasny 

Cel”- mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, technik 

masażysta 

 osoba zatrudniona do prowadzenia spraw związanych z Public Relations (zatrudniona od 29 

października 2010r.) 

 osoba zatrudniona do stworzenia strony internetowej Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w terminie 21.05.2010r. -30.06.2010r.   

 osoba wykonująca na rzecz Stowarzyszenia obsługę programu KS-SDW i rozliczenia 

świadczeń  z NFZ – mgr zdrowia publicznego 
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 osoba zatrudniona do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i rozliczeń ZUS 

zleceniodawcy – kurs „Specjalista personalny i działu kadr”, certyfikat księgowy 

(11738/2005), Stowarzyszenie Księgowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych, 

Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw (UwB Wydział 

Ekonomiczny) - umowa do 28.10.2010r. 

 osoba zajmująca się przygotowywaniem zakupów towarów i materiałów na rzecz 

Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ... - mgr zarządzania 

i marketingu, studia podyplomowe z zarządzania  

 osoba zatrudniona do prowadzenia spraw BHP w Ośrodku „Jasny Cel”– technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

 osoba zatrudniona do utrzymania czystości w pomieszczeniach Ośrodka „Jasny Cel” 

 

 

Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska K. Rogowski, 15-082 Białystok, 

ul. Świętojańska 13A m 47 – Kierownik NZOZ Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania 

Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - w zakresie rehabilitacji - kierownik NZOZ 

Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – 

lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz ortopedii i traumatologii, lekarz medycyny sportowej 

 Biuro Rachunkowe Beata Kurzyna ul. Lipowa 14 lok. 18, 15-427 Białystok – obsługa księgowa 

Stowarzyszenia 

 Biuro Rachunkowe Pastel Monika Han, z siedzibą w Kleosinie (16-001) przy ul. Kraszewskiego 

14/7 - obsługa kadrowo-płacowa Stowarzyszenia (od 29.10.2010r.) 

 

4. Promocja pracy Ośrodka 

 

Chcąc propagować konieczność istnienia Ośrodków dla dzieci, które nie znajdują nigdzie 

indziej miejsca ze względu na swoją niepełnosprawność, promowaliśmy naszą działalność 

przez umożliwienie obserwacji, odbywania praktyk wg naszego sposobu usprawniania,  w tym 

między innymi: 

 w dniach  01.02 – 28.02.2010r. - praktyki odbywała studentka Uniwersytetu w Białymstoku 

– Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

 w dniach 15.02 – 15.03.2010r. umożliwiliśmy odbycie praktyk 3 studentom Uniwersytetu 

w Białymstoku – Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

 także w dniach 15.03 – 15.04.2010r umożliwiliśmy odbycie praktyk kolejnym 3 studentom 

Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 

 w dniach  11.03 – 14.06.2010r. - praktyki odbywały studentki z jednej grupy IV roku 

kierunku Pedagogiki Rewalidacyjnej, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

w Białymstoku. 

 w dniach  06-29.09.2010r. - praktyki odbywały studentki z V roku kierunku Pedagogiki 

specjalność Rewalidacja, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 

 w dniach 19-30.07.2010r. i 23.08-17.09.2010r. - praktyki odbywali studenci z II roku 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek 

Fizjoterapia. 

 

Zaistnieliśmy też w mediach m. in.: 

 09.06.2010r. - ukazała się informacja w Obiektywie w TVP Białystok nt. zorganizowanej przez 

Stowarzyszenie konferencji „WYRÓWNYWANIE SZANS – innowacyjny, systemowy model 

pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w województwie podlaskim” 

 09.06.2010r. - w Polskim Radio Białystok  wyemitowana została audycja nt. „Jasny Cel”- 

szansa dla niepełnosprawnych dzieci 
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 09.06.2010r. - w Gazeta.plBiałystok ukazała się informacja nt. „Niepełnosprawne dzieci 

potrzebują zmian” 

 30.09.2010r. - w TV Białystok ukazała się audycja o działalności Podlaskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w magazynie„Jasna Strona Miasta”  

 25.10.2010r. - odbyła się emisja reportażu w TV o dzieciach z porażeniem mózgowym „Jasna 

Strona Miasta”  

 14.12.2010r. -  odbyła się audycja w Polskim Radio Białystok o  działalności Podlaskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w reportażu Alicji 

Pietruczuk „Jasny Cel” 

 15.12.2010r. - W audycji red. Alicji Pietruczuk "Bez barier" gościli przedstawiciele 

Stowarzyszenia "Jasny Cel" Dyrektor Ośrodka "Jasny Cel" - Pan Krzysztof Rembeliński, 

Współzałożycielka Stowarzyszenia - Pani Teresa Zimnoch, Pani dr Beata Olchowik. 

 15.12.2010r. - w Radio Akadera w audycji pod red. Julitty Grzywy „Poranek z gościem” gościła 

Przewodnicząca Stowarzyszenia pani Anna Krakowska 

 15.12.2010r. - na stronie internetowej Wrota Podlasia ukazała się informacja o obchodach X-

lecia istnienia Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny 

Cel” i zaproszenie na koncert jubileuszowy 

 15.12.2010r. - również na stronie internetowej www.podlaskie.ngo.pl ukazała się 

informacja o obchodach X-lecia istnienia Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z 

Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” i zaproszenie na koncert jubileuszowy 

 na stronie internetowej ROPS www.bialystok-rops.pl ukazała się informacja o 

obchodach jubileuszu X-lecia istnienia Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z 

Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” 

 w książce „Disability in society and medicine” pod red. Stanisława Spisacka (wyd. Państwowa 

Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2010) ukazał się 

rozdział pt. The Improvement of Motor Development for Children with Cerebral Palsy based on 

the example of a Multiprofile Centre of Aid for Children with Cerebral Palsy in Białystok 

(Usprawnianie rozwoju ruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na przykładzie 

Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 

w Białymstoku) napisany przez M. Kluczyk i D. Wyrzykowską z Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

 Ze względu na to, że jesteśmy jedyną tego typu placówką w województwie podlaskim, 

cieszy nas możliwość pokazania i przekazywania naszego sposobu rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych. 

 Ponadto Przewodnicząca Stowarzyszenia była również autorką części tekstu dotyczącego 

podmiotowości w traktowaniu dziecka niepełnosprawnego, ujętego w artykule pt. „Obserwacje 

i wrażenia z wizyty studyjnej w Percy Hedley Foundation w Newcastle. Podmiotowość 

w traktowaniu dziecka niepełnosprawnego.” opisanego w Biuletynie Organizacji Działających na 

Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIEĆ MPD. 

W artykule tym opisała swoje wrażenia z wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 5-15 lipca 

2010r w Wielkiej Brytanii w organizacji wspierającej niepełnosprawne dzieci i dorosłych 

w północno-wschodniej części Anglii.  

 

 

 

5.Ważniejsze wydarzenia i szkolenia 
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Doskonaliliśmy warsztat pracy na szkoleniach, warsztatach, konferencjach, aby Ośrodek 

posiadał profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę, oraz braliśmy udział w następujących 

przedsięwzięciach: 

 09.02.2010 – konferencja w obszarze edukacji przedszkolnej – obszar interwencji działania 

9.1.1 POKL, Kuratorium Oświaty i Marszałek Województwa Podlaskiego, uczestniczyła 

Przewodnicząca Stowarzyszenia,  

 12.02-14.02. 2010r. – delegacja Przewodniczącej Stowarzyszenia do Zamościa do 

Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”, 

 12.02-14.02.2010 – konferencja nt.: "Edukacja przedszkolna dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym - dobre doświadczenia" uczestniczyła w konferencji 

Przewodnicząca Stowarzyszenia 

 18.02.2010 – odbył się pokaz sukni ślubnych JASMINE STYLE Anna Krywko, w Centrum 

Astoria, w którym uczestniczyły Przewodnicząca Stowarzyszenia oraz jedna z pracownic, 

gdzie zbierane były pieniądze na rzecz naszego Stowarzyszenia - zebrana kwota 1.121,88 zł  

 25.02.-26.02.2010 – seminarium „Euro na edukację”, uczestniczyły 2 osoby ze 

Stowarzyszenia 

 25.02-27.02.2010 – wizyta studyjna w ramach współpracy Sieć MPD Stowarzyszenie 

„Spokojne Jutro”, ul. Białobrzeska 44 oraz ul. Radomska 12/31 Warszawa, przy Zespole 

Szkół Specjalnych nr 109 – obserwacja zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych oraz zajęć 

psycho–edukacyjnych przy Zespole Szkół Specjalnych nr 109, uczestniczyła 

Przewodnicząca Stowarzyszenia 

 24.02.2010 – szkolenie pt. „Tańce integracyjne w pracy z grupą, cz. II”, KLANZA, 

uczestniczyła przedstawicielka Stowarzyszenia „Jasny Cel”, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. 

Wyszyńskiego, Białystok, 

 08.03.2010 – debata z cyklu „Bo jakie jutro, takie będzie wszystko”, Hotel Villa Białystok, 

ul. Włókiennicza 5, godz. 11.00-15.30, uczestniczyła Przewodnicząca Stowarzyszenia  

 26.03-27.03.2010 – szkolenie w Poznaniu, „Finanse dla managerów nie finansistów” 

uczestniczył Dyrektor Ośrodka  

 07.04.2010r. – wyjazd Dyrektora do Łodzi do Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy 

Świat”  

 12-14.04.2010r. – odbyła się wizyta Dyrektora w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” Zamość 

 13.04.2010 - 04.05.2010 – pięć osób ze Stowarzyszenia uczestniczyło w szkoleniach 

z „Asertywności dla nauczycieli” organizowanych przez Stowarzyszenie MONAR 

w Białymstoku 

 16.04.2010r. - miał miejsce wyjazd do Warszawy Przewodniczącej Stowarzyszenia, 

Dyrektora oraz pracownika Stowarzyszenia 

 19-23.04.2010r. - szkolenie „Podstawowe założenia, zasady i metodyka zintegrowanego 

usprawniania dzieci z mpd” - dwie osoby ze Stowarzyszenia brały udział w szkoleniu 

w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu 

 20.04.2010 – szkolenie „Nie tylko pieniądze, czyli jak skorzystać z różnorodnych 

możliwości współpracy z biznesem” Białystok, w którym uczestniczył Dyrektor Ośrodka 

 21-23.04.2010r. – odbyła się wizyta Dyrektora w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” we Wrocławiu 

 28-30.04.2010r. – wizyta studyjna z udziałem Przewodniczącej, Dyrektora oraz jednego 

z pracowników Stowarzyszenia „Jasny Cel” miała miejsce również w Przedszkolu nr 77 dla 

Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku 

 05.05.2010r. - Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowany w Białymstoku, 

w którym uczestniczyli podopieczni Ośrodka „Jasny Cel” wraz z terapeutami oraz Dyrekcją 

 7-8.05.2010r – konferencja „Przeciw wykluczeniu społecznemu o potrzebie wsparcia 

rodziców dzieci niepełnosprawnych” Zamość, w której uczestniczyła Przewodnicząca 

Stowarzyszenia oraz jedna z terapeutek i przedstawiciel rodziców z naszego Ośrodka 
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 11-12.05.2010r. - szkolenie „Zarządzanie organizacją pozarządową” organizowane przez 

CWOP w Białymstoku uczestniczyła jedna osoba ze Stowarzyszenia „Jasny Cel” 

 12-13.05.2010r. - szkolenie pt. „Profesjonalna Asystentka, Sekretarka”  Łódź, uczestniczyły 

dwie osoby ze Stowarzyszenia „Jasny Cel” 

 13-14.05.2010r. - Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu,  Konstancin k. Warszawy, 

w której uczestniczył Dyrektor Ośrodka 

 18.05.2010r. - konferencja „Urząd Pracy – rozwój, wsparcie, profesjonalna pomoc” Majątek 

Howieny – uczestniczył Dyrektor Ośrodka 

 19.05.2010r. - Dyrektor NZOZ Ośrodka spotkał się z Wiceministrem Zdrowia w Warszawie 

 25.05.2010r. - konferencja „Dogoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka” 

Białystok, uczestniczyły: Przewodnicząca Stowarzyszenia oraz pięć terapeutek 

Stowarzyszenia 

 29-30.05.2010r. – gościliśmy u siebie panią Agnieszkę Pilch – Prezesa Stowarzyszenia na 

Rzecz Propagowania Wspomaganych Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”, 

pracownika Stowarzyszania Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w 

Zamościu,  a także pedagoga pracującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Zamościu, która przyglądała się pracy naszych terapeutów i specjalistów, udzielała im 

wskazówek i porad  

 02.06.2010r. - Przewodnicząca Stowarzyszenia „Jasny Cel” oraz podopieczni z dwóch grup 

wraz z opiekunami uczestniczyli w spektaklu pt. „Kopciuszek” zorganizowanego 

w Filharmonii w Białymstoku przez Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku 

 05.06.2010r. - odbyły się targi na lodowisku koło Zwierzyńca organizowane przez 

Autoryzowanego Przedstawiciela Domu Mody Ślubnej i Wizytowej JASMINE Style, 

w której uczestniczyła Przewodnicząca Stowarzyszenia 

 09.06.2010r Stowarzyszenie „Jasny Cel” zorganizowało konferencję pt. 

„Wyrównywanie szans – innowacyjny, systemowy model pomocy dziecku 

niepełnosprawnemu i jego rodzinie w województwie podlaskim”, Zaproszeni na 

konferencję zostali przedstawiciele władz, samorządowcy z województwa podlaskiego, 

lekarze, przedstawiciele placówek oświatowych i służby zdrowia oraz rodzice dzieci 

niepełnosprawnych. Konferencja skierowana była do osób i instytucji szukających 

najlepszych rozwiązań sprzyjających rozwojowi dzieci niepełnosprawnych, które nie 

znajdują swojego miejsca w dotychczas proponowanych sposobach edukacji, rehabilitacji 

medycznej i społecznej.  

 09-11.06.2010r. – w ramach wizyty studyjnej gościliśmy osoby z Ośrodków takich jak: 

Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku, Szkoła 

Podstawowa Specjalna nr 327 Warszawa, Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w 

Łodzi 

 15.06.2010r. - odbył się III Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niewidomych 

i Słabowidzących „Muzyką widzimy, sercem mówimy” zorganizowany przez Zarząd 

Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych, w którym uczestniczył dyrektor 

NZOZ Ośrodka 

 5-15.07.2010r. – miała miejsce wizyta studyjna w The Percy Hedley Foundation 

in Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania) w ramach sieci MPD - uczestnikiem w wizycie 

studyjnej była Przewodnicząca Stowarzyszenia  

 30.08.2010r. - jedna z osób pracujących w Ośrodku uczestniczyła w rozpoczęciu Roku 

Szkolnego z Kuratorium Oświaty, które odbyło się w auli Wyższej Szkoły Finansów 

i Zarządzania w Białymstoku 

 w cyklu szkoleń (tj. 30-31.08.2010r., 8-9.09.2010r., 20-23.09.2010r - wizyta studyjna: 

Elbląg-Gdańsk-Słupsk) w Szkole Koordynatorów Projektów w ramach projektu „FIO 

wspiera NGO”  uczestniczyła jedna osoba ze Stowarzyszenia 

 10.09.2010r. - odbyła się gala rozstrzygnięcia konkursu „Miejsce Przyjazne Osobom 

Niepełnosprawnym”, w którym uczestniczyła przewodnicząca Stowarzyszenia 
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 20.09.2010r. - uczestnikiem konferencji „Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym” 

była Przewodnicząca Stowarzyszenia „Jasny Cel” 

 23-26.09.2010r. – Przewodnicząca Stowarzyszenia, Dyrektor Ośrodka oraz pracownik 

Ośrodka odwiedzili w ramach wizyty studyjnej Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy 

Świat” w Łodzi, Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz 

OSTOJA we Wrocławiu, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych w Miliczu 

 24.09.2010r. - odebraliśmy nagrodę za II miejsce w konkursie „Aktywnie NGO” 

organizowanego przez Europosła Krzysztofa Liska - nagrodą okazał się wyjazd do Brukseli, 

z którego skorzystały dwie pracownice Stowarzyszenia,  

 01.10.2010 – III Forum Funduszy Europejskich w którym uczestniczył Dyrektor Ośrodka 

 2.10.2010r. w IV Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyły się w kinie Forum 

uczestniczyła pani Przewodnicząca Stowarzyszenia  

 10-15.10.2010r. - szkolenie z Systemu Nauczania Kierowanego I stopnia, w którym 

uczestniczyły 3 osoby ze Stowarzyszenia 

 18 – 19.10.2010r. - gościliśmy w naszym Ośrodku na superwizji osoby ze Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” - panią Aleksandrę Wnuk oraz 

pana Piotra Paul , którzy przyglądali się pracy naszych terapeutów i specjalistów, udzielając 

im wskazówek i porad 

 19.10.2010r. odbyło się też spotkanie organizacji pozarządowych w sali konferencyjnej 

Urzędu Wojewódzkiego, w którym uczestniczyła pracownica stowarzyszenia 

 20.10.2010r. w konferencji „Przystanek HR” uczestniczył Dyrektor Ośrodka i jedna 

osoba ze Stowarzyszenia  

 21.10.2010r. dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w IV Przeglądzie Piosenki Biesiadnej 

„Po ten kwiat...” 

 22.10.2010r. odbyła się II konferencja „O godność osób niepełnosprawnych ... Ciało i duch 

....” organizowaną przez Zespół Szkół nr 11, w której uczestniczyła dyrekcja Ośrodka 

 22.10.2010r. odbyło się szkolenie „Komunikacja interpersonalna w organizacji 

pozarządowej” w którym uczestniczyła jedna z osób pracujących w Stowarzyszeniu 

 22.10.2010r. odbyło się szkolenie „Jak przygotować się do kontroli” w którym uczestniczyła 

jedna z osób pracujących w Stowarzyszeniu  

 24.10.2010r. odbyły się II Targi Rehabilitacyjne organizowane przez Urząd Miejski w 

Białymstoku, w którym uczestniczyły dwie osoby ze Stowarzyszenia 

 25-26.10.2010r. – w cyklu szkoleń w Szkole Koordynatorów Projektów w ramach projektu 

„FIO wspiera NGO”  uczestniczyła jedna osoba z naszego Ośrodka,  

 26.10.2010r. Przewodnicząca Stowarzyszenia i Dyrektor Ośrodka uczestniczyli w wyjeździe 

do Zamościa do Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”  

 04-05.11.2010r. - odbył się wyjazd w ramach spotkania SIECI MPD do Łodzi, w którym 

uczestniczyli Przewodnicząca, Dyrektor oraz jeden z pracowników Stowarzyszenia 

 18-19.11.2010r. odbyły się warsztaty „Dobre zarządzenie poprzez wkład społeczny. 

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym” w Łochowie w 

którym uczestniczył Dyrektor Ośrodka 

 19.11.2010r. terapeutki uczestniczyły w szkoleniu „Neurorehabilitacja chodu u pacjentów 

po ogniskowym uszkodzeniu mózgu” organizowanym przez Oddział Podlaski Polskiego 

Towarzystwa Rehabilitacji i Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego  

 19.11.2010r. odbyła się uroczystość pasowania na pierwszoklasistę w Zespole Szkół nr 11, 

w której oprócz pierwszoklasistów z naszego Ośrodka i ich opiekunów uczestniczyła 

Dyrekcja Ośrodka 

 19.05.2010r. - Przewodnicząca Stowarzyszenia „Jasny Cel” udział wzięła w uroczystej Gali 

Inicjatywny Społecznej Roku 2009r. zorganizowanej w sali konferencyjnej Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

 25.11.2010r. odbyło się szkolenie „Akcja Nowelizacja”, w którym uczestniczyła jedna 
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osoba ze Stowarzyszenia  

 3.12.2010r – szkolenie informatyczne nt. zasady sporządzania sprawozdań z realizacji 

projektów dofinansowanych z programu PO  FIO uczestniczyła jedna z osób pracujących 

w Stowarzyszeniu 

 6.12.2010r. w konferencji „Pomoc publiczna w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki” 

uczestniczył Dyrektor Ośrodka 

 14.12.2010r. – szkolenie „Akcja Nowelizacja”, w którym uczestniczyła jedna z osób 

pracujących w Stowarzyszeniu 

 15.12.2010r. – odbyła się konferencja dot. FIO w której uczestniczyła jedna osoba 

 17.12.2010r. – miała miejsce konferencja „Rola organizacji pozarządowych 

w rozwiązywaniu problemów środowisk lokalnych” w której uczestniczyła Przewodnicząca 

Stowarzyszenia  

 19.12.2010r. w Sali Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku odbył się uroczysty 

koncert zorganizowany z okazji X-lecia istnienia Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”. Udział w uroczystości wzięli zaproszeni 

goście, władze miasta i województwa.  

 w grudniu 2010r miały też miejsce spotkania opłatkowe, organizowane przez 

Przedstawicieli Jednostek Samorządowych, Instytucji, Szkół z którymi współpracujemy,  

w których uczestniczyła Przewodnicząca Stowarzyszenia oraz Dyrektor  

 

W 2010 roku praca Ośrodka „Jasny Cel” była poddawana kontroli przez: 

 30.03.2010 –  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. 

zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w Niepublicznym 

Przedszkolu Specjalnym „Jasny Cel” 

 13.04.2010r – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. 

wydania opinii o rozszerzeniu NZOZ Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z 

Mózgowym Porażeniem Dziecięcym o salę opieki dziennej wraz z zajęciami 

rehabilitacyjnymi 

 13.04.2010r – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. 

wydania opinii  sanitarnej dot. kolejnego pomieszczenia przeznaczonego do funkcjonowania 

Niepublicznego  Przedszkola Specjalnego „Jasny Cel” w Białymstoku 

 09.09.2010 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. 

sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w 

Punkcie wydawania posiłków w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Jasny Cel” w 

Białymstoku.  

 18.10.2010 – monitoring z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. projektu FIO  

 

 Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie. Protokoły z kontroli są do wglądu w dokumentacji 

Stowarzyszenia. 

 

 Członek Stowarzyszenia „Jasny Cel”, powołany do pracy w Komisji ds. likwidacji barier 

architektonicznych na terenie miasta Białegostoku, systematycznie uczestniczył w spotkaniach 

zorganizowanych w Departamencie Spraw Społecznych. 

 

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie 

uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Białegostoku powołał panią Annę Krakowską 

– Przewodniczącą Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym 

„Jasny Cel” do składu wyżej wymienionej Rady. 

 

  

W celu objęcia opieką rehabilitacyjną większej ilości ciągle zgłaszających sie do Ośrodka 
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dzieci oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka informujemy, iż: 

 wydzierżawiono dodatkowo pomieszczenia w budynku przy ul. Bukowskiego 4 o powierzchni 

55,86 m², które  zostały dostosowane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Łączna 

powierzchnia jaką dysponuje obecnie Ośrodek „Jasny Cel” wynosi 333,33 m². 

 kilkukrotnie występowano do Urzędu Pracy z wnioskiem o skierowanie do dobycia stażu 

w naszym Ośrodku efektem czego było podjęcie stażu przez 5 osób, z których dwoje podjęło 

pracę w Ośrodku po zakończeniu stażu; dodatkowo dwójka stażystów kontynuowała swój staż 

rozpoczęty w 2009r.  

 korzystaliśmy z pomocy 7 wolontariuszy współpracując z „Caritas Accademica”, a także z 

uczelniami wyższymi (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

Uniwersytetem Medycznym). 

 
W 2010r. współpracowaliśmy  z następującymi podwykonawcami: 

 NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „LAB”, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 

14 – wykonanie badań materiału dostarczonego do laboratorium lub pobranego w laboratorium 

na podstawie skierowań 

 NZOZ „SILOE” s.c. Katarzyna Jachimowicz, Justyna Łozowska, 15- 161 Białystok, ul. 

Raginisa 87/2 – udzielanie konsultacji medycznych w przypadku zachorowań wymagających 

hospitalizacji i wystawiania skierowań do szpitala w celu dalszej specjalistycznej opieki 

rehabilitacyjnej; wykonanie badań EKG na podstawie skierowań. 

 Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c., 15-066 Białystok, ul. 

Bukowskiego (dawna ul. Warszawska 43/45) – udzielanie zabiegów rehabilitacyjnych 

magnetoterapii i elektroterapii w gabinecie fizykoterapii na rzecz pacjentów kierowanych przez 

Zleceniodawcę 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia ul. Łąkowa 9 (dawniej 

mieszczący się przy ul. Orzeszkowej 32), gdzie nasi pracownicy kierowani byli na potrzebne 

badania. 

W realizacji całości zadania i rozpowszechnianiu prowadzonego przez Stowarzyszenie 

sposobu usprawniania pomagali i pomagają nam: 

 „Caritas Academica” – Duszpasterstwo akademickie przy Katedrze w Białymstoku, gdzie 

korzystamy z pomocy wolontariuszy  

 Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania z siedzibą w Warszawie, propaguje też wiodącą 

w naszym Ośrodku metodę usprawniania – System Nauczania Kierowanego 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, z 

którym został podpisany list intencyjny prowadzący do utworzenia sieci polskich organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób z porażeniem mózgowym w celu: 

a) wypracowania standardów opieki, usprawniania i edukacji dzieci niepełnosprawnych i na ich 

podstawie przejęcia i wdrożenia jednolitego modelu usprawniania i edukacji dzieci 

niepełnosprawnych, 

b) dokonania weryfikacji pracy placówek działających na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym 

w oparciu o wyżej wymienione standardy oraz wybór placówek rekomendowanych i stworzenie 

stabilnego i regularnego systemu komunikacji dla organizacji działających na rzecz osób 

z porażeniem mózgowym, 

c) lobbingu na rzecz poprawy jakości życia, odpowiedniej edukacji, rehabilitacji, dostępu do 

rynku pracy, wspieranego mieszkalnictwa. 

 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który służył nam 

informacjami dot. pisania projektów 

 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które służy nam nie tylko 

wiedzą merytoryczną w prowadzeniu potrzebnych zadań, ale też wspomaga w działaniu 

 Departament Spraw Społecznych oraz Departament Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 

w Białymstoku służą nam wiedzą merytoryczną w prowadzeniu potrzebnych działań 

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku również służy nam wiedzą merytoryczną w prowadzeniu 
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potrzebnych działań 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 35 – objęcie 

dzieci z Ośrodka opieką poradni 

 Open Education Group – wykupiło serwer i domeny do prowadzenia strony internetowej 

naszego Stowarzyszenia 

 Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku, gdzie Dyrekcja służy nie tylko pomocą merytoryczną, ale 

i kadrową 

 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 

 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku – skąd pozyskujemy stażystów 

 Miejski Ośrodek Gminny w Tykocinie, który finansuje obiady dla jednego z naszych 

podopiecznych. 

 

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” działa cały 

czas na szczeblu krajowym jako współzałożyciel (w roku 2008) Ogólnopolskiej Federacji 

Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym zwaną w skrócie „Siecią MPD”. 

Do Związku Stowarzyszeń działających na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodzin 

należą również organizacje: 

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" - Zamość 

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej – Radzionków 

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPD "OSTOJA"- Wrocław 

- Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"- Łódź 

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych "Ożarowska" - 

Warszawa 

- Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - Milicz 

- Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym–  Mińsk Mazowiecki. 

Z wyżej wymienionymi Organizacjami współpracujemy odwiedzając placówki w czasie wizyt 

studyjnych, dzieląc się wiedzą m.in. merytoryczną, organizacyjną, prowadząc lobbing na rzecz 

poprawy jakości życia, odpowiedniej edukacji, rehabilitacji, dostępu do rynku pracy, wspieranego 

mieszkalnictwa, itp; aby jak najlepiej wspomagać rodziny z dziećmi z porażeniem mózgowym oraz 

z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego. 

 

 

6. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych. 

Starając się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych napisaliśmy i złożyliśmy wnioski na 

ogłoszone konkursy, dzięki czemu otrzymaliśmy dotacje na realizację n/w zadań: 

 „Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym”, 

Urząd Miejski Białystok, przyznana kwota w 2010r. - 242.000 zł, dotacja 3-letnia projekt 

realizowany w terminie 11.02.2008-31.12.2010 r., 

 W grupie bezpieczniej, w grupie łatwiej” - wsparcie dzieci i rodzin wychowujących dzieci z 

dysfunkcją ruchu (mózgowym porażeniem dziecięcym) – działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

dzieciom z porażeniem mózgowym i ich rodzinom/opiekunom., PFRON, projekt realizowany w 

terminie 01.03.2009-31.12.2011, kwota przyznana na 2010r. – 176.710,95 zł 

 „Komunikuję się bez słów – ułatwianie dzieciom z uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego/mózgowym porażeniem dziecięcym”, Urząd Miasta Białystok, otrzymana kwota - 

8.000 zł, projekt realizowany w terminie: 01.02.2010-30.06.2010r.  

 „Zobaczyć, doświadczyć, zrozumieć” - kompleksowa opieka nad dziećmi z dysfunkcją ruchu, 

Urząd Miasta Białystok, otrzymana kwota - 20.000 zł, projekt realizowany w terminie 
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01.02.2010-30.06.2010 r. 

 „Zdążyć z pomocą”- kompleksowe wsparcie, umożliwienie edukacji i rehabilitacji dzieciom z 

porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego - PO FIO otrzymana kwota dotacji w 2010r. - 

60.559 zł, projekt dwuletni realizowany w terminie 01.06.2010-31.12.2011,  

 „Radosne dziecko, spokojny rodzic” - usprawnianie, edukacja i opieka dzieci 

z dysfunkcją ruchu wraz z instruktarzem dla rodziców, Urząd Marszałkowski, otrzymana kwota 

- 6.550 zł, projekt realizowany w terminie 01.04.2010-31.12.2010r.  

 „W końcu powiem, czego chcę” - wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących oraz 

mających trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, Urząd Miasta Białystok, otrzymana 

kwota - 7.000zł, projekt realizowany w terminie 1.07.2010-31.12.2010r. 

 „Klub Rodzica” - wsparcie rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami funkcji ruchowych 

wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego/mózgowym porażeniem 

dziecięcym, poprzez udzielanie różnych form poradnictwa i warsztatów prowadzących do 

przezwyciężania życiowych problemów, Urząd Miasta Białystok, otrzymana kwota - 7.000 zł, 

projekt realizowany w terminie 01.07.2010-31.12.2010r. 

 „Poznawanie przez doświadczanie” – terapia metodą integracji sensorycznej dla dzieci z 

dysfunkcją ruchu (mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji 

ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) zagrożonych 

deficytami  integracji sensorycznej, Urząd Miasta Białystok, otrzymana kwota - 7.560 zł, 

projekt realizowany w terminie 01.07.2010-31.12.2010r. 

 „Razem Wygramy – Zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród rodzeństwa podopiecznych 

Ośrodka „Jasny Cel”, Zarząd Województwa Podlaskiego, otrzymana kwota – 8.500 zł, projekt 

realizowany w terminie 2-31.12.2010r.  

 

 Wyżej wymienione dotacje zostały rozliczone. Sprawozdania z wykonania zadań 

publicznych zostały złożone w terminach określonych w umowach. 

 

Ponadto wpłynęły na konto Stowarzyszenia  n/w darowizny: 

 w dniu 26.04.2010r. w kwocie 50,00 zł od PP Młynopol M. Ciesielski  

 w dniu 21.07.2010r. w kwocie 9.500,00 zł od Telewizji Polskiej S.A. w ramach projektu 

„Reklama Dzieciom” 

 w dniu 27.08.2010r. w kwocie 500,00 zł od Zakładu Energetycznego Białystok  

 w dniu 22.09.2010r. w kwocie 1.300,00 zł od Fundacji ENERGA  z siedzibą w Gdańsku 

z przeznaczeniem na działalność statutową  

 w dniu 20.12.2010r. w kwocie 6.000,00 zł od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Działalności 

Muzycznej z siedzibą w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

i muzycznego. 

 

 Dnia 26.01.2009r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości Decyzję, na podstawie której 

Minister Sprawiedliwości wpisał Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem 

Mózgowym „Jasny Cel” do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, 

o których mowa w art. 47 i art. 49 kodeksu karnego. 

W związku z powyższym otrzymywaliśmy też nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz 

Stowarzyszenia „Jasny Cel”. Uzyskane w 2010 roku z tego tytułu środki w kwocie 12.423,80 zł 

wydatkowaliśmy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
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L.p. Nazwa uzyskanych przychodów Suma 

1. Składki członkowskie     2 910,00 zł 

2. Dotacje 1 541 269,45 zł 

3. Darowizny w tym: 

-  zbiórki publiczne  

42 245,55 zł 

3.511,70 zł 

4. odpis podatkowy 1% 191 652,09 zł 

5. Przychody finansowe 27 762,93 zł 

6. Pozostałe przychody 15.037,37 zł 

  X Razem przychody 1 820 877,39  zł 

 
Środki pieniężne otrzymane w 2010 roku z 1% podatku w kwocie 191 652,09 zł zgromadzone 

zostały na terminowych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na remont lub 

modernizację budynku przy ul. Bukowskiego w Białymstoku, w którym mieści się nasz 

Ośrodek. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od zakończenia procedury przekazania 

Stowarzyszeniu przez Gminę Białystok przedmiotowego budynku na użytkowanie na okres 15 

lat. Stosowne przyrzeczenie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na rzecz 

Stowarzyszenia otrzymaliśmy pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 

14.10.2010r. 

 

 

     Informacja o poniesionych kosztach na: 

 
L.p. Poniesione koszty na: Suma 

1. Realizację celów statutowych w 

tym: 

- czynsz 

1 258 852,96 zł 

 

60 468,94 zł 

2. Administrację razem 

 w tym: 

 - zużycie materiałów i energii, 

 - usługi obce, 

 - podatki i opłaty 

 - wynagr. z ubezp. i świadcz. 

- pozostałe koszty 

- amortyzacja  

 241 710,37 zł 

    

 59,90 zł 

   5 486,47 zł 

   398,08 zł 

 221 366,33 zł 

  14 399,59 zł 

0,00 zł 

3. Działalność gospodarcza 0 zł 

4. Pozostałe koszty   5,07 zł 

X Razem koszty 1 500 568,40zł 

 
   f.) Dane o: 

 

L.p. Dane Suma 

1. Liczba osób zatrudnionych wg. 

Zajmowanych stanowisk 

Podana w pkt.3 

sprawozdania 

2. Łączna kwota wynagrodzeń za 1 144 057, 86zł 
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2010 r.(admin. + projekty ) 974 793,50 zł  wynagr. 

169 264,36 zus 

3. Wysokość rocznego lub 

przeciętnego miesięcznego wynagr. 

wypłaconego członkom zarządu itd 

0 zł 

4. Wydatki na wynagrodzenia z umów 

zlecenia 

Zawarte w punkcie 2 

niniejszej tabeli 

5. Udzielonych pożyczkach 

pieniężnych itd. 

0 zł 

6. Kwoty na rachunkach bankowych 

na 31.12.2010r. 

960 725,09 zł 
Bank Spółdzielczy w 

Białymstoku oraz BRE 

Bank O/Białystok 

7. Wartość nabytych obligacji itd. 0 zł 

8. Nabyte nieruchomości itd 0 zł 

9. Nabyte pozostałe środki trwałe 0 zł 

 

10. Wartości aktywów i zobowiązań itd 1 071 630,15 zł – 

aktywa  

9 010,32 zł - 

zobowiązania 

 
 

g) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informacje w sprawie składanych inf. podatkowych   

 

L.p. Dane Suma 

1. Urząd Skarbowy – podatek od 

wynagrodzeń 

120,00 zł 

2. ZUS – składki od wynagrodzeń 162,00 zł 

3. PIT 4 R za 2010r. 120,00 zł 

4. CIT 8 za 2010r. 0,00 zł  

 

Salda kasy na dzień 31.12.2010r. - 898,82 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Krótka ocena efektów pracy Ośrodka - podsumowanie: 
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 W terapii stosowano głównie metodę Systemu Nauczania Kierowanego. Podczas terapii 

każde dziecko było pod opieką terapeuty, a jednocześnie pozostawało w grupie rówieśniczej z 

podobnymi problemami. 

 
Głównym celem prowadzonej w Ośrodku terapii było zapewnienie dzieciom z mózgowym 

porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem 

ośrodkowego układu nerwowego niezbędnej dla nich codziennej, wieloprofilowej terapii w stałym, 

znanym, przyjaznym środowisku, co pozwoli im być dziećmi-nie tylko pacjentami. 

 

 Realizowane przez nas działania, oparte na  założeniach Systemu Nauczania Kierowanego, 

obejmowały wszystkie sfery rozwoju dziecka równolegle w jednym miejscu i czasie. Dziecko przez 

cały dzień przebywając w grupie rówieśniczej uczyło się czynności samoobsługowych takich jak 

przebieranie się, jedzenie, spożywanie napojów, korzystanie z toalety - co w przyszłości ma na celu 

uniezależnienie go od pomocy osób trzecich lub znaczne ograniczenie pomoc. Innymi słowy 

proponowane przez nas usprawnianie ma doprowadzić do jak najlepszego funkcjonowania dziecka 

w jego najbliższym otoczeniu przy maksymalnym wykorzystaniu jego możliwości.  

Każde dziecko realizowało opracowany przez zespół specjalistów (pedagog, fizjoterapeuta, 

psycholog, logopeda) program terapii obejmującej wszystkie sfery rozwoju oraz odpowiedni dla 

jego wieku i uwzględniający jego niepełnosprawność intelektualną, program edukacyjny. Dzięki 

współpracy ze szkołą niektóre dzieci realizowały odpowiednią dla siebie podstawę programową.  

Właściwie dobrane dla dzieci metody oddziaływania zapewniały zabawę i radość z nabywanych 

umiejętności co zwiększyło zaangażowanie dzieci. 

W procesie usprawniania nabywana była coraz większa intelektualna, społeczna, komunikacyjna i 

fizyczna sprawność dzieci umożliwiająca w miarę samodzielne funkcjonowanie tegoż dziecka w 

rodzinie i społeczeństwie.  

Rodzice, dzięki możliwości powierzenia naszej opiece  dzieci, mieli szansę podjęcia pracy 

zawodowej bez konieczności pełnienia całodobowej opieki nad swoim  niepełnosprawnym 

dzieckiem w domu. Dzięki zapewnionej pomocy psychologa, rodziny otrzymywały wsparcie 

emocjonalne oraz nową wiedzę związaną z niepełnosprawnością dziecka. Powyższe działania 

zmierzały do zapewnienia większego i bardziej świadomego zaangażowania rodziców w proces 

rehabilitacji. W efekcie został złagodzony stres związany z wychowaniem dziecka 

niepełnosprawnego. Zaoferowana pomoc w Ośrodku wpłynęła więc na polepszenie jakości życia i 

funkcjonowania całej rodziny. 

Aby wyrównać szanse i zaspokoić specyficzne potrzeby dzieci niepełnosprawnych, umożliwiliśmy 

dostęp w jednym miejscu do opieki, rehabilitacji medycznej i edukacji, dzieciom, które ze względu 

na swoją niepełnosprawność nie znalazły miejsca w innych placówkach. Zapobiegliśmy przez to 

izolacji społecznej/w grupy dzieci. 

 






