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Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia określający cele statutowe z podziałem na działalność
nieodpłatną i odpłatną:
„Rozdział 1
§5
1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność jako nieodpłatną i odpłatną działalność
pożytku publicznego.

Rozdział 2
Cele i zasady działania.
§8
Celem

Stowarzyszenia

jest

działanie

na

rzecz

wyrównywania

szans

osób

z niepełnosprawnością i ich rodzin, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, umożliwienia wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do
pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz obywatelskiej.
§9
Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych placówek i usług w formie przedszkoli
szkół, placówek oświatowych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, z zakresu
pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej i innych.
2. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym,
samodzielnym

życiu,

mieszkalnictwa

chronionego,

szkolenia

zawodowego

i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy,
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji
ustawicznej;
3. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów administracji publicznej oraz ze
środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów
Stowarzyszenia;
4. Nawiązywanie współpracy i współdziałanie ze środowiskami naukowymi, biznesem,
instytucjami

i

organizacjami

społecznymi

w

zakresie

pomocy

osobom

z niepełnosprawnością i ich rodzinom;
5. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji leczniczej,
społecznej

i

zawodowej

oraz

edukacji

niepełnosprawnych;
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dzieci,

młodzieży i

dorosłych

osób

6. Prowadzenie działalności wydawniczej;
7. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
8. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
9. Działalność charytatywną;
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
12. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Działania z zakresu wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;
14. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
16. Działania z

zakresu

ekologii

i

ochrony zwierząt

oraz

ochrony dziedzictwa

przyrodniczego;
17. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwĳania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
19. Promocję i organizację wolontariatu;
20. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia;
21. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio
korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji
oraz przystosowania do pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością – tylko w formie
działalności odpłatnej pożytku publicznego;
22. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017 podjął 26 uchwał
Odbyły się 2 zebrania Członków Stowarzyszenia:
- 22 czerwca, - zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia
- 7 listopada – nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia
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Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem
wyników)

14 980 376,24

a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego:

14 653 159,18

1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
2. Przychody ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

132 555,23
14 381 813,44
177 976,45
89 545,40

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

9 051 181,03

d) ze środków państwowych funduszy celowych

5 063 110,56

3. Ze środków prywatnych ogółem

140 137,55

a) ze składek członkowskich

3 748,00

b) z darowizn od osób fizycznych

96 468,59

c) z darowizn od osób prawnych

17 360,00

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest, itp.)
e) ze spadków i zapisów
f)

9 840,96
12 720,00

z wpływów z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu
składników majątkowych)
4. Z innych źródeł

0
853,57

5. Zmiana stanu zapasów

- 2 200,61

b) Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

41 944,00

c) Przychody z działalności gospodarczej

0

d) Przychody finansowe

76 816,91

Cena sprzedaży akcji i udziałów

0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

76 816,48

Odsetki od pożyczek

0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

0,00

Inne przychody finansowe

0,43

e) Pozostałe przychody

208 456,15

1. Zysk ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych
2. Amortyzacja środków trwałych w części sfinansowanej ze środków
obcych (dotacji itp.)
3. Pozostałe przychody

0
130 274,74
78 181,41

Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zatrudnienie i wynagrodzenia
Przeciętne
zatrudnienie w
roku

Wyszczególnienie
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Dyrektor, wicedyrektor

7,00

Kierownik

2,50

Sekretarz Zespołu Szkół

1,00

Kierownik administracji

1,00

Księgowy/pracownik administracji i księgowości

11,68

Specjalista ds. logistyki

0,50

Koordynator nauczania kierowanego

1,00

Asystent nauczania kierowanego

1,00

Fizjoterapeuta

28,38

Rehabilitant

2,00

Terapeuta

21,03

Członek zespołu terapeutycznego

10,24

Trener samodzielności prowadzący

13,03

Asystent dostępności

6,00

Pedagog

1,19

Psycholog

5,82

Psycholog/członek zespołu terapeutycznego

3,00

Nauczyciel/logopeda/członek zespołu terapeutycznego
Nauczyciel

2,84
10,00

Nauczyciel/logopeda/członek zespołu terapeutycznego
Nauczyciel/członek zespołu terapeutycznego

0,75
25,77

Nauczyciel/fizjoterapeuta/członek zespołu terapeutycznego
Wychowawca/lider zespołu terapeutycznego

9,50
15,37

Opiekun/asystent

5,28

Asystent ucznia/członek zespołu terapeutycznego

4,75

Asystent ucznia

4,25

Instruktor

1,50

Ratownik medyczny

0,50

Pielęgniarz

2,00

Pracownik socjalny

1,50

Rejestratorka

1,00

Informatyk

1,00

Administrator bezpieczeństwa danych

0,50

Kierowca

8,00

Pracownik gospodarczy – dozorca/konserwator

3,00

Sprzątaczka

4,81

Technik masażysta

1,00

Salowa

2,07

Ogółem

221,76

Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym prawem sporządzało w danym okresie
sprawozdawczym deklaracje podatkowe CIT, PIT, w obowiązujących terminach.
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W roku 2017 przeprowadzone zostały następujące kontrole przez:
Lp

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Daty trwania kontroli

Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu
1

Kontrola zgodności działań z Ustawą o Systemie
Ubezpieczeń Społecznych

ZUS O/ Biłgoraj

2

Ocena warunków wydawania posiłków

PPIS

16.10

3

Kontrola finansowa

MCPR Zamość

10.11

4

Kontrola w zakresie organizacyjno-merytorycznym

MCPR Zamość

10.11

24.01 – 14.02

Kontrole przeprowadzone w ZNSzS
1

Kontrola Płatników

01.12.2016r. –
13.01.2017r.

ZUS O/ Biłgoraj

Opis działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym ”Krok za krokiem” w Zamościu
prowadzonej w roku 2017
Działalność placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wsparcia społecznego
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
1. Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Zamościu w tym:
a) działalność Oddziału Terapii Dziennej,
b) działalność Działu Fizjoterapii,
c) działalność Poradni Rehabilitacyjnej,
d)działalność Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu,
2. Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju
i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju
3. Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu ul. Kilińskiego (zajęcia
terapeutyczne, opieka nocna, wyżywienie uczestników):
-

trening

samoobsługi

(internatowy):

warsztatami/treningiem

objętych

zostało

100 niepełnosprawnych uczestników.
DLA DOROSŁYCH:
4. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zamościu i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Biłgoraju., w tym organizacja dowozu uczestników do WTZ.
5. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok Dalej” w Białobrzegach nr 19
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6. Działalności Centrum Aktywizacji Społecznej 2 w Białobrzegach nr 19.
7. Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii
Kułakowskich w Białobrzegach nr 57
8. Działalność Centrum Aktywizacji Społecznej 3 w Biłgoraju
Na terenie placówek (1,2,3,6,7) do marca 2017 był realizowany z dofinansowaniem PFRON
Projekt

„3w1”

–

Implementacja

modelu

zintegrowanego

wsparcia

dla

osób

niepełnosprawnych, zgodnie z koncepcją biopsychospołeczną niepełnosprawności, w latach
2015-2017 na Zamojszczyźnie poprzez udostępnianie zintegrowanego wsparcia dzieciom,
młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością na Zamojszczyźnie/Lubelszczyźnie do
autonomii i partycypacji w głównym nurcie życia społecznego. Wykorzystanie ICF do
określenia obszarów aktywności i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością oraz czynników
kontekstowych: osobowych i środowiskowych w tworzeniu Indywidualnych Zintegrowanych
Programów Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Społecznych (IZPERS).
Dostosowany transport z opieką dla osób z niepełnosprawnością do placówek
Organizacja codziennego dowozu dzieci

niepełnosprawnych do Ośrodków w Zamościu

i Biłgoraju, WTZ w Zamościu i Biłgoraju oraz uczestników ŚDS „Krok dalej” i CAS2
w Białobrzegach (zadanie zlecone przez samorządy na zasadzie dofinansowania oraz
dofinansowane przez PFRON).
Współpraca z samorządami terytorialnymi w zakresie organizacji transportu dzieci
niepełnosprawnych do placówek oświatowych:
-

dowóz dzieci – UG Zamość,
dowóz dzieci – UM Zamość,
dowóz dzieci – UG Adamów,
dowóz dzieci – UG Werbkowice,
dowóz dzieci – UG Szczebrzeszyn,
dowóz dzieci – UG Tyszowce,
dowóz dzieci- UG Trzeszczany,
dowóz dzieci –UG Radecznica,
dowóz dzieci –UG Krasnobród,
dowóz dzieci- UG Miączyn,
dowóz dzieci UG Hrubieszów
dowóz dzieci UM Hrubieszów

Dowozy osób z niepełnosprawnością w 2017 roku realizowane przez Stowarzyszenie „Krok
za krokiem” - Koło Terenowe w Biłgoraju:
 Miasto Biłgoraj
 Gmina Biłgoraj
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Miasto i Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Księżpol
Gmina Potok Górny
Gmina Obsza
Gmina Łukowa
Miasto i Gmina Frampol
Gmina Goraj
Gmina Tereszpol
Gmina Chrzanów

Uzyskanie przez Koło Terenowe w Biłgoraju Osobowości Prawnej
Koło Terenowe w Biłgoraju za akceptacją Stowarzyszenia, na początku roku podjęło wysiłki
zmierzające do uzyskania osobowości prawnej. Osobowość Prawną Koło Terenowe uzyskało
wpisem do KRS o nr 0000688770 w dniu 28.07.2017. Następnie na Nadzwyczajnym
Zebraniu Ogólnym w dniu 7 listopada, Stowarzyszenie przekazało część majątku, który
pozostawał w dyspozycji Koła Terenowego na własność nowemu podmiotowi prawnemu.

Działalność w zakresie wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej
i sportu, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Działalność Parku Terapeutyczno - Rekreacyjnego w Bondyrzu.
Odbyło się 12 turnusów wakacyjnych (turnusów niezależnego życia, obozów
wypoczynkowych, obozów sportowych, szkoleń sportowych) w okresie czerwiec –wrzesień
2017 roku. Uczestniczyli w nich wychowankowie Stowarzyszenia z terenu całej
Zamojszczyzny/Lubelszczyzny, którzy wyrazili chęć uczestnictwa oraz których możliwości
psycho - fizyczne umożliwiały całodobowy pobyt w warunkach „polowych”. Uczestniczyły
również osoby niepełnosprawne m.in. z Wrocławia.
Podczas turnusów niezależnego życia przeprowadzany był codziennie trening
samodzielności, samoobsługi i aktywnego wypoczynku w warunkach „polowych” na polu
namiotowym.

W

turnusach

wzięło

udział

łącznie

ok

200

uczestników

z niepełnosprawnościami.
2 czerwca 2017 roku na terenie Parku odbyła się Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia
Rodziny, w której wzięło udział 250 osób. Celem wydarzenia było promowanie dostępności
osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej, sportu i zacieśniania więzów
rodzinnych – cykliczna już impreza integracyjna z okazji Dnia Rodziny (Dzień Matki, Dzień
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Ojca, Dzień Dziecka). Impreza dofinansowana przez Fundację Tesco oraz Województwo
Lubelskie.
Organizacja imprez sportowych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych oraz
wydarzeń promujących sport osób niepełnosprawnych:
Projekt - Ja też chcę, mogę, potrafię - w okresie 01.06.2017 do 31.12.2017 r.
Celem projektu było: umożliwienie dalszego rozwijania umiejętności sportowych, poprawa
kondycji,

umożliwienie

osiągania

sukcesów

sportowych

40-osobowej

grupie

niepełnosprawnych zawodników Boccia, soccer, race runner z terenu Lubelszczyzny oraz
propagowanie ww. dyscyplin sportów paraolimpijskich wśród wszystkich osób z otoczenia
niepełnosprawnych

uczestników

na

rzecz

zwiększenia

włączenia

społecznego

niepełnosprawnych sportowców oraz rozwoju wolontariatu na rzecz reintegracji społecznej
przez sport.
W roku 2017 podobnie jak w latach pozostałych wychowankowie i absolwenci
Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w rywalizacji sportowej, boccia. Najważniejsze
osiągnięcia w roku 2017 to:
Mistrzostwa Polski w Głogowie:
Kategoria BC4 Paweł Krajewski – II miejsce
Kategoria BC1 Robert Skwaryło – III miejsce
Kategoria BC5 Mateusz Pawelec - III miejsce
Prowadzenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, rozwój
wolontariatu, oparcie społeczne, pomoc indywidualna
Realizacja projektu „Volunteering in Step by Step” u w zakresie wolontariatu
międzynarodowego. W roku 2017 w Stowarzyszeniu pracowało łącznie 5 wolontariuszy
z 4 Państw UE (Hiszpania, Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja). Wolontariusze świadczyli
wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizując projekty w zakresie edukacji
kulturowej. Projekt finansowany przez KE w ramach programu Erasmus +.
Rozwijanie wolontariatu, szkolenia wolontariuszy i asystentów osób niepełnosprawnych,
przygotowujące ich do pracy z wychowankami Stowarzyszenia i na rzecz jego placówek.
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Szkolenia wolontariuszy w placówkach Stowarzyszenia.
Organizacja pracy wolontariuszy podczas zbiórek publicznych w tym zbiórek żywności
i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Finansowanie asystenta/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – mieszkańców m.
Zamościa w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadanie
dofinansowane z UM Zamość (zrealizowano 270 godzin)
Finansowanie asystenta/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – mieszkańców
Gminy Zamość w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Zadanie dofinansowane z Urzędu Gminy Zamość (zrealizowano 112 godzin)
Finansowanie asystenta/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – mieszkańców
Województwa

Lubelskiego

w

ramach

zadania

publicznego

dofinansowanego

z

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego (zrealizowano
630godzin)
Finansowanie trenera samodzielności asystującego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w ramach Projektu dofinansowanego ze środków PFRON „3w1” (zrealizowano 11200
godzin).
Projekt Kresowa:
- W ramach RPO WL projekt dostał decyzję odmowną o dofinansowanie, uzyskując dwa
punkty mniej od minimalnej oceny, dającej dofinansowanie. Stowarzyszenie wystąpiło na
drogę sądową, składając skargę na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Celem projektu jest przeniesienie WTZ oraz
zwiększenie liczby jego uczestników
- Został złożony pełny wniosek aplikacyjny w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina
razem ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodziców „Zorza Nadziei” z Krzemieńca z Ukrainy.
Celem projektu jest utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych osób z
niepełnosprawnościami.
Współpraca ze środowiskami naukowymi, instytucjami społecznymi, współpraca
zagraniczna, współpraca z samorządem:
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Współpraca polsko-węgierska
Rozwijanie kontaktów z Instytutem Peto w Budapeszcie celem podnoszenia kompetencji
w zakresie Nauczania Kierowanego a także realizacja projektów:
Na fundamencie dotychczasowej współpracy w dniu 12 lipca 2017 r. nastąpiło podpisanie
oficjalnego porozumienia pomiędzy Instytutem PETO w Budapeszcie a Stowarzyszeniem, na
bazie którego realizowane były wymiany personelu. Instytut wraz ze Stowarzyszeniem
realizował partnerski projekt dofinansowany przez Ambasadę Węgierską w Warszawie pt:
„Wymiana doświadczeń w zakresie włączania społecznego młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym - na fundamencie polsko-węgierskiej przyjaźni” w ramach którego zrealizowano
przyjazd i pobyt grupy młodzieży z Węgier w Zamościu.
Pozostałe działania to:
- Zaproszenie przez Władze Instytutu PETO Maria Król, jako jedynego reprezentanta Polski
do wystąpienia (10 października 2017) w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Maria Król
wystąpiła podczas konferencji na temat Nauczania Kierowanego (Conductive Education) oraz
potrzeby wpisania na europejską listę zawodów profesji konduktora (conductor).

- Wyjazd przedstawicieli Stowarzyszenia do Budapesztu (od 22.11 do 01.12.2017) na
warsztaty dla terapeutów, które odbyły się w Instytucie PETÖ oraz zaproszenie do udziału w
Konferencji naukowej na temat Nauczania Kierowanego w Budapeszcie.
Współpraca ukraińsko – polska
- Stowarzyszenie zrealizowało szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia,
będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod
Alternatywnej Komunikacji (AAC) w dniach 22-26.05.2017 roku w Zamościu, w którym
wzięło udział 20 osób z Polski i Ukrainy.
Współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi:
- Stowarzyszenie „Ostoja” we Wrocławiu (pomoc w organizacji wypoczynku
w Bondyrzu),
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- PSOUU Koło Terenowe w Zamościu – współpraca przy dowozie uczniów
niepełnosprawnych,
- Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych – współpraca w zakresie wspierania
zamojskich organizacji pozarządowych
Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
Zatrudnianie w swoich placówkach wychowanków i innych osób z niepełnosprawnością
Prowadzenie kampanii społecznych i medialnych
- kampania: Przekaż 1% podatku (plakaty, pisma, media – film, spoty, ulotki, ogłoszenia),
- promocja składki pracowniczej (spotkania z największymi pracodawcami)
- Ostatki Karnawałowe na rzecz dowozu dzieci niepełnosprawnych we współpracy
z Lucjanem Wójtowiczem „Carskie Koszary”
- Wieczór Dobroczynności „OdDam” w Hotelu Artis&SPA w Zamościu

Wykorzystanie 1% z podatku:
- 20% zebranej kwoty przekazano na cele inwestycji w Bondyrzu - wykorzystano na prace
remontowo-budowlane i utrzymanie Parku w Bondyrzu,
- 80%-dofinansowanie

projektów

wymagających

wkładu

prywatnego

finansowego,

organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnością
Działalność na rzecz rodziny:
- Zbiórki żywności. Dla rodzin i wychowanków, w najtrudniejszej sytuacji materialnej
Stowarzyszenie przeprowadziło dwie zbiórki żywności na terenie sklepów PSS SPOŁEM.
Jedna zbiórka została zorganizowana przed Świętami Wielkanocnymi, druga przed Świętami
Bożonarodzeniowymi, uzyskując łącznie ponad 3 tony żywności.
- Dzień Rodziny. Integracyjna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna z Okazji Tygodnia
Stowarzyszenie zyskało wsparcie Fundacji TESCO i Fundacji Tesco Dzieciom w ramach
akcji „Decydujesz Pomagamy”. Projekt organizacji naszej Spartakiady zyskał największe
uznanie klientów Tesco w Chełmie i Hrubieszowie, którzy w okresie od
kwietnia

2017r.

mogli

głosować

na

różne

projekty.

Ponadto

8 marca do 4

wydarzenie

było

współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego w ramach realizacji projektu
„Aktywni w sporcie i sztuce 2017”. Dzień Rodziny to okazja do wspólnego spotkania i
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zabawy. Stowarzyszenie zapewnia wszystkim uczestnikom poczęstunek a dla najmłodszych
także lody i prezenty od darczyńców. Jest to również okazja do zaprezentowania całorocznej
pracy naszych wychowanków w zakresie działalności sportowej i kulturowej.
- Dzień Kobiet. Z okazji Dnia Kobiet Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu
zorganizowało wspólne spotkanie dla Kobiet, które są związane ze Stowarzyszeniem.
Zaproszone zostały Mamy naszych Wychowanków oraz Panie, które na co dzień zmagają
się z niepełnosprawnością – aby w tym dniu mogły zapomnieć o niedogodnościach dnia
codziennego oraz poczuć się naprawdę pięknie i wyjątkowo. Zaplanowano zabawy i quizy
oraz darmowy manicure oraz usługi fryzjerskie.
Obchody 25 lecia ORT
W związku z obchodami Jubileuszu 25-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno –Terapeutycznego dla
Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, Stowarzyszenie zorganizowało uroczystą Galę, która
odbyła się 8 września 2017 roku w Zamojskim Domu Kultury, Galę poprzedziła Msza Święta
w Kościele Katedralnym. Podczas Gali zaprezentowana została historia ORT a także występy
artystyczne z udziałem Wychowanków Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za
krokiem w Zamościu. Wśród licznych wyróżnień i podziękowań składanych na ręce
Dyrektora ORT ze strony przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji
pozarządowych, należy podkreślić przyznanie Marii Król, najwyższego lokalnego
odznaczenia „Zasłużona dla Zamościa”.
Rozwijanie potencjału Stowarzyszenia:
W roku 2017 podpisano 9 umów o dofinansowanie z Miastem Zamość, reprezentowane jest
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Umowy te dofinansowywały kursy
i szkolenia z zakresu rehabilitacji oraz studia podyplomowe z zakresu administracji dla
pracowników placówek Stowarzyszenia.

Działalność odpłatna:
Odpłatność pobierana od beneficjentów (dorosłych osób z niepełnosprawnościami lub ich
opiekunów prawnych) korzystających ze wsparcia indywidualnych asystentów dostępności w
wysokości 3zł za godzinę usługi co stanowi 10% całości kosztów, tj. kwoty w wysokości 33zł
brutto za godzinę pracy asystenta. Pozostałe koszty w wysokości 90% całości kosztów, tj.
30zł brutto, pokrywane są z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
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Niepełnosprawnych oraz z innych środków, pochodzących m.in. ze środków Miasta Zamość,
Gminy Zamość oraz środków własnych Stowarzyszenia.
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