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Pracy i Polityki 

Społecznej 

Formularz . należy wypełnić w języku polskim; 

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
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Druk: MPiPS 

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja i 

aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich 
integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie 
problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, 

edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: 
l. sprawowan ie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami 

głuchymi , z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich 
rodzin- poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w 
rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 
2. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej 
i społecznej w środowisku, 
3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych 
formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego, 

4. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, 
krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, 

dorosłych i seniorów, 
5. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji, 
6. ochronę praw i interesów, oraz udzielanie pomocy prawnej i w 
sprawach socjalno-bytowych, 
7. prowadzenie działań w zakresie och rony i promocji zdrowia oraz 

profilaktyki zdrowotnej i społecznej, 
8. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnejnt.głuchych i ich 
kultury, skierowanej do osób słyszących, 
9. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 
10. udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania sza ns tych rodzin i osób- w szczególności 
pomoc ubogim, i osobom starszym, seniorom, 

11. prowadzenie działalności charytatywnej, 
12. podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości 
narodowej i obywatelskiej, 
13. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie 
różnorodnych form terapii dla osób głuchych i słyszących, 
14. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn, 

15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości, 

16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności loka lnych; 
17. realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
18. realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji , 

19. realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom 
społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii), 
20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, 

22. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, 
23 . działania związane z ochroną praw konsumenta, 

24. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
25. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, 
26. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, 
27 . działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

28. promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych 
osób głuchych i z uszkodzonym słuchem, 
29 . prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie 
świadomości prawnej. 
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Dla realizacji celów i zadań Związek, jego Oddziały i Koła Terenowe 
. posiadające osobowość prawną mogą : 

1) tworzyć i prowadzić: 
a) ośrodki, poradnie, placówki, i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i 

' reedukacji dla dzieci, młodzieży oraz przedsiębiorstwa i zakłady lecznicze, 
b) placówki kulturalne i oświatowe oraz galerie, 
c) sekcje młodzieży, 

d) ośrodki i placówki szkoleniowe, 
e) ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku 
(seniorów), 

'-----"-_.:.;_--"-'--'-----"='-0.........-~---"'--"--"----lf} ośrodki i placówki kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, 

g) podmioty działalności gospodarczej, a w tym- zakłady pracy 

chronionej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty lecznicze, 
spółdzielnie socjalne, 

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 

h) fundacje, 
i) ośrodki terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej, warsztaty terapii 

zajęciowej, domy dziennego pobytu. 
2) organizować: 
a) kształcenie i dokształcanie w różnych formach szkolnych i poza 
szkolnych, prowadzić szkolenia w zakresie języka migowego dla różnych 
grup społecznych i zawodowych; 
b) lokalne centra wolontariatu, 
c) wystawy, warsztaty i inne formy działalności zmierzające do 
propagowania kultury i tradycji narodowej; 
d) turnusy rehabilitacyjne i sportowo rekreacyjne, 
e) imprezy kulturalno-oświatowe i inne formy zajęć w zakresie swojej 
działalności , 

3) wydawać czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje, 

4) współpracować: 
a) z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
politycznymi, społecznymi, wyznan iowymi, zawodowymi, młodzieżowymi 
oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi, 
b) z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi. 

W roku 2017 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych działał na rzecz osób 
niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich rodzin. Działania Oddziału miały na celu 
integrację i rehabilitację osób z wadą słuchu, wspólne rozw i ązywanie ich problemów oraz działania w 

· kierunku zapobiega nia wykluczen iu społecznemu, wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, 
zawodowych i społecznych. 

Prowadzono rehabilitacj ę słuchu i mowy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w 2 placówkach : 
Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Koszalinie oraz Centrum Diagnozy i Rehabilitacji 
w Szczecinie a także ich punktach terenowych w : Chojnie, Choszcznie, Gryfinie, Łobzie, Myśliborzu, 
Policach, Przybiernowie, Pyrzycach, Stargardzie, Świnoujściu i Wolinie. 
Placówki te świadczyły kompleksową, wielospecja listyczną diagnostykę i rehabilitację, realizowały 
wczesną interwencję, poradnictwo terapeutyczne, opiekę i rehabilitację po wszczepach implantu 
ś lima kowego. 

L---------1 Centrum w Szczecinie i Poradnia w Koszalinie, w 2017 r., prowadziły ciągłą rehabilitację dzieci i 
młodzieży (wady w ieku rozwojowego, wady słuchu, logopedyczna) oraz diagnostykę medyczną 
(otolaryngologiczną, audiologiczną i foniatryczną) dzieci, młodzieży i dorosłych . 

Druk: MPiPS 

W Centrum Usługi indywidualne świadczono w ramach poradni ambulatoryjnych : 
- poradni otolaryngologicznej dziecięcej, 
- poradni otolaryngologicznej , 
- poradni audiologicznej. 

W ramach powyższego realizowano specjalistyczne usługi laryngo logiczne i audiologiczne, wykonywano 
przesiewowe badania słuchu u noworodków, badania audiometryczne i obiektywne, usługi 
protetyczne. 
- poradni logopedycznej 
-poradni rehabilitacji osób z dysfunkcją narząd u słuchu i mowy (usługi psychologiczne, pedagogiczne, 
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Druk: MPi PS 

rozwojowo-słuchowe). 

Poradnia w Koszalinie realizowała w 2017 r. kontrakty NFZ na: 
- poradnię logopedyczną, 
-porad n ię otolaryngologiczną, 

-poradnię audiologiczno-foniatryczną, 

-poradnię rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, 

- poradnię rehabilitacji słuchu i mowy. 
Pacjenci dla pełnej diagnozy korzystali z konsultacji psychologa, surdologopedy -logopedy, terapeuty 

słuchu, pedagoga- surdopedagoga i fizjoterapeuty. 
Przeprowadzone badania i konsultacje były podstawą do stworzenia dla każdego pacjenta programu 
terapeutycznego- propozycji takich działań specjalistów, które uwzględniają potrzeby i możliwości 

pacjenta l opiekuna. 
Dzięki FundacjiOrange-prowadzono rehabilitację domową i Bank Aparatów Słuchowych w ramach 
ogólnopolskiego programu rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu "Dźwięki Marzeń". 

Oddział prowadził również rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu i podejmował działania mające 
na celu walkę z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych słuchowo i zwiększanie ich 
aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego . Działania Oddziału ukierunkowane były na 
podmiotowość osób z uszkodzonym słuchem, realizację ich prawa do godnego i równoprawnego życia . 

Zwłaszcza w zakresie tożsamości kulturowej, środowiskowej i odrębności językowej. 

Działający w ramach Oddziału: Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących z siedzibą 

Szczecinie wraz z podległymi mu placówkami terenowymi (Koszalin, Kołobrzeg, Gryfice, Wałcz, Sławno i 
Stargard), zapewniał bezpłatną pomoc tłumaczy języka migowego i asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych. Prowadzono również świetlice - kluby będące miejscami spotkań środowiska 
niesłyszących. Organizowano pomoc prawną i psychologiczną. Prowadzono działalność informacyjną, 
doradczą, organizowano prelekcje, spotkania informacyjne. Organizowano imprezy, wystawy, 
warsztaty, zajęcia w zespołach aktywności społecznej i inne form zajęć zmierzających do propagowania 
kultury w środowisku osób z uszkodzonym słuchem w województw ie . Organizowano wyjazdy, wycieczki 

integracyjne. Promowano osiągnięcia artystyczne osób z uszkodzonym słuchem (poprzez zajęcia w 
zespołach aktywności społecznej, warsztaty, wystawy twórczości). 
Najważniejsze projekty zrealizowane w 2017 roku: 
l. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (źródło finansowania: Gmina Miasto Szczecin)- w 
ramach projektu świadczono wsparcie asystentów -tłumaczy j. migowego i pomoc w załatwianiu 
wszelk ich spraw życia codziennego na rzecz niepełnosprawnych słuchowo mieszkańców Szczecina. 
2. "Mówiąc językiem znaków z uśmiechem 2017-2019" (źródła fina nsowan ia : PFRON, środki własne) w 

ramach którego zapewniano wsparcie asystentów- tłumaczy języka migowego osobom z uszkodzonym 
słuchem (zwłaszcza tym, którzy posługują się językiem migowym, ale również zniekształconą mową, 
mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem). Prowadzono profesjonalną 

pomoc doradczą i działania rewalidacyjne i edukacyjne, wsparcie psycho logiczne i doradztwo prawne. 
Realizowane działania miały na celu zwiększanie samodzielności, integrację, reintegrację osób z 
uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne. Projekt będzie kontynuowany do 31.03.2019 r. 
3. "Przeszłość kusi! Na Biskupin Głusi!- Festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego" 
- Projekt realizowany był przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie 
z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Polskim Związkiem Głuchych Oddział Dolnośląski 

oraz Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Głuchych. Działania projektowe kierowano są 
do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 4 województw: dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach projektu organizujemy w 
dniach 22-24 września 2017 r., w miejscowości Biskupin, festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego 
Dnia Głuchego dla 195 osób niesłyszących. 
4. "Migiem na majka- faza 2"- projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dz iedzictwa 

Narodowego i Miasta Szczecin, dotyczący edukacji muzycznej osób niepełnosprawnych słuchowo, 
mający na celu także powiązanie języka migowego ze strukturami rytmicznymi i technikami wokalnymi 
stosowanymi w hip hopie. 
5. Prowadzenie w roku 2017 punktu Nr l nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin 
W ramach zadania prowadzono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (na mocy ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej ... ). Udzielano porad prawnych, pomocy w zakresie sporządzania pism, w tym pism o 
zwolnienie od kosztów sądowych i/lub o ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu itp. wszystkim 

osobom uprawnionym (zgodnie z ustawą), które zgłosiły się do punktu. 
Ponadto, zrealizowano szereg projektów dotyczących aktywizacji społeczno-kulturowej dorosłych osób 
niepełnosprawnych słuchowo. Realizowano cykle warsztatów i zespołów aktywności: florystycznego, 
rękodzielniczego, malarskiego i historii sztuki, fotograficznego, komputerowego, rekreacyjnego. Zajęcia 
te prowadzono w placówkach w Koszalinie, Wałczu i Szczec inie; organizowano prelekcje i spotkan ia 
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tłumaczone na język migowy mające na celu zwiększanie wiedzy osób niesłyszących, warsztaty z 
zdrowego żywienia, j. Organizowano udział w imprezach kulturalnych- wyjściach do teatru. 
Zorganizowano spotkania wigilijne dla podopiecznych Oddziału w: Koszalinie, Gryficach, Walczu, 
Stargardzie, Szczecinie. 
Ponadto zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne takie jak: wyjazd do Poczdamu, 
Schwerina; zajęcia fitness, " Mini turniej bowlingowy"- spotkanie integracyjne w formie zawodów w 
grze w bowling, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne słuchowo z terenu powiatu 
wałeck i ego. 

Ośrodek prowadz ił także działalność szkoleniową w zakresie języka migowego i działan i a mające na 
ce lu propagowanie Kultury Głuchych w społeczeństwie. 

~~~~~~~~~~~ 
O najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) 

~. 

o 
~ 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu aziałalnaści 
nieodpłatnej organizacji w akresie sprawozdawczym, wraz Źe 
.wskazaniem sfer{')! d.z.ia!~lnaś~i pi:kytifupublicznego, o"Jitóifcti · .· '· 
mowa w ort. 4 ust:'l ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. o dzidłalnbł'c1' 
pożytku publicznego iawolantariacie {Dz ... U."z i2010 r. Nr 2J4, poz.• 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 • 
adpowiodajqCef!O/ych tej dzia/a/nośći: 'Jeśli 'argani~a~ja P.fOWadzi 
więc,ej nit3 rodzaje .dzialalfia!.ci, nieodplatnej, ńal.e~ypodać 
informację na tematiuecli glównychtodzajów Cizialalnoś 
maksymalnie 3kod?wJ,zaaynajc/c odgłówf!E/g~ pmidm 
dzid/alności · ·· .· ,. · ' 

Druk: MPiPS 
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Druk: MPiPS 

działalność na rzecz osób Prowadzenie społecznej 94.99.2 

niepełnosprawnych i zawodowej 
rehabilitacji osób 
niesłyszących i z 

uszkodzonym słuchem, 
w tym przede 
wszystkim: zapewnianie 
wsparcia tłumaczy 
języka migowego, 
wsparcia asystentów 
osobistych osób 
niepełnosprawnych , 

którzy służyli pomocą 
osobom z 
niepełnosprawnością 

słuchową, zwłaszcza 

tym nieposługującym 
się bądź mających 

trudności audytywno

werbalne w 
komunikacji z 

otoczeniem, 
posługujących się 

zniekształconą mową; 

rehabilitacja wad 
słuchu i mowy u tych 

osób, prowadzanie 
profesjonalnej pomocy 
doradczej, działań 
rewalidacyjnych i 
edukacyjnych, wsparcie 
psychologiczne na rzecz 
środowisk i rodzin osób 

ze środowiska 
zamieszkujących teren 
województwa 
zachodn iopomorskiego, 
prowadzono świetlice, 
kl uby będące miejscami 
spotkań. 



ochrona i promocja Praktyka lekarska 86.22.Z 

zdrowia, w tym działalność specjalistyczna- opieka 
lecznicza w rozum ien iu zdrowotna prowadzona 
ustawy z dnia 15 kwietnia przez lekarzy 

2011 r. o działalności specjalistów, 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. wielospecjalistyczna 

poz. 618, 788 i 905) diagnostyka-

otolaryngologiczna, 
audiologiczna i 
foniatryczna (diagnoza, 
w tym przede 
wszystkim wczesna 
diagnoza dzieci), 
porady, leczenie dzieci, 

młodzieży i osób 
dorosłych przez 

specjalistów 
otolaryngologów, 
laryngologów, 
audiologów, foniatrów 
w placówkach: 

Centrum Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i 
Młodz ieży oraz Osób 
Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem 
w Szczecinie i 
Specjalistycznej Poradni 

Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży z Wadą 
Słuchu w Koszalinie. 

ochrona i promocja Pozostała działalność w 86.90.E 
zdrowia, w tym działalność zakres ie opieki 
lecznicza w rozumieniu zdrowotnej, gdzie 
ustawy z dnia 15 kwietnia indziej 

2011 r. o działalności niesklasyfikowana. 
leczniczej (Dz . U. z 2015 r. Działalność w dziedzinie 
poz. 618, 788 i 905) terapii logopedycznej, 

zdrowia psychicznego 
świadczona przez 
logopedów, 
psychologów. 

Systematyczna pomoc 
logopedyczna i 
pedagogiczna na 
podstawie 
indywidualnych 
programów terapii 
uwzględn iających 

stopie ń ubytku słuchu , 

wiek i środowisko 

(domowe/ 
przedszkolne/ szkolne). 

Placówki Oddziału 
realizowały także 

wczesną interwencję, 

poradnictwo 
terapeutyczne, opiekę i 
rehabilitację po 
wszczepach implantu 
ślimakowego . 

Druk: MPiPS 



5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wrd~i opisem t~tfrlżiałaltiości w iJ.'kre} i'e· " 
sprawozdawczym, a także kodu/ów P.KD 2007 
odpowiadajqcegojych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaj(! działalna.ści gospodarczej, należy podać.': 
informację na temat trzech głównych rodzajów dzia/alnaści (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności " 

Druk : MP iPS 

r ~Jie 



85.59.B 

68.20.Z 

86.22 .Z 

Druk: MPiPS 

W ramach działalności pod nazwą: 'pozostałe 
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane' realizowano odpłatne 
szkolenia z zakresu języka migowego dla 
różnych grup osób, m.in. : pracowników 
ośrodków pomocy społecznej, studentów, 

urzędników, nauczycieli, wychowawców 
ośrodków specjalnych, wolontariuszy oraz osób 
z otoczenia środowiska niesłyszących a także 
innych chętnych do nauki tego języka. Szkolenia 
prowadzono na trzech poziomach : 

elementarnym, średnio-zaawansowanym i 
zaawansowanym. 

W ramach działalności pod nazwą 'wynajem i 
zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi' prowadzono 
wynajem/podnajem części loka li 
niemieszkalnych na rzecz innych podmiotów (w 

tym także refinansowanie kosztów 
mediów/kosztów utrzymania pomieszczeń 
ponoszonych przez Oddział, a dotyczących 

podmiotów zajm ujących te pomieszczenia 
wspólnie z Oddziałem); a także wynajem 
pomieszczeń na rzecz podmiotów 
prowadzących na terenie placówek Oddziału 
działalność komercyjną i niekomercyjną (np. 

wynajem sal na potrzeby organizacji imprez 
przez osoby prywatne). 

Praktyka lekarska specjalistyczna. Działalność ta 
obejmowata opiekę zdrowotną (porady, 
diagnostykę i leczenie) prowadzoną przez 
lekarzy specjalistów, głównie: otolaryngologćw, 
laryngologów a także opiekę zdrowotną
audiologiczną i foniatryczną. Działalność ta 
prowadzona była na terenie placówek 
medycznych wchodzących w skład Oddziału, 
świadczona była za odpłatnością (ponoszoną 

przez odbiorców) na rzecz osób fizycznych
pacjentów nieubezpieczonych w Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz podmiotów 
zewnętrznych (osób prawnych, innych 
jednostek organizacyjnych) . 

3,135,416.50 zł 

2,964,319.24 zł 

0.00 zł 

160,153.03 zł 

1,685.40 zł 

lO 



8,180.40 zł 

2,881,108.86 zł 

0.00 zł 

129,578.97 zł 

154,735.60 zł 

2,596,794.29 zł 

67,503.98 zł 

17,391.60 zł 

50,112.38 zł 

0.00 zł 

0.00 zł 

0.00 zł 

0.00 zł 

178,623 .26 zł 

l i Działalność Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie wraz z 
placówkami w terenie - Kosza lin , Wałcz 

3.4. Cele szczegółowe, w roz,umieni\.t przepisów o p9dętku dochodgwym od;osób fi;ycznych,, ws~azane p~~z poda.,tplków 
pod~tku dochodowego od osób fizycznych, na któreorgar;1i~acja pożytku publiczneg? wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku,dochodowego w okresie spr~'Afozdawczym wraz z wyd~J1ą kwqtą 

Druk: MPiPS 11 



3,265,619.78 zł 

0.00 zł 

z podatku od nieruchomości 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

z podatku od towarów i usług 

z opłaty skarbowej 

z opłat sądowych 

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała 

2. Organizacja · korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23<l 
ust. l ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i ,telewizj i ('Dz. U. 1. 2011 r. Nr 43, poz. 226, z · 

n. zm . ) ~.~_N_,,:,_' . -. 
1 

',.):'-\1'1~ : .' • ·- - ' .IH;ł . :!~~~\,; -~;;.u'l.;' ., "-~;~\•i~i~ , ;;· 

użytkowanie wieczyste 

najem 

użytkowanie 

użyczenie 

dzierżawa 

Druk: MPiPS 

8,180.40 zł 

-301,300.54 zł 

0.00 zł 

0.00 zł 

0.00 zł 

11 ,496.00 zł 

r Tak 

r. Nie 

0.00 zł 

0.00 zł 

42.00 zł 

300.00 zł 

0.00 zł 

12 



b) inne osoby 

Druk: MPiPS 

42.0 osób 

34.9 etatów 

67.0 osób 

c~ Nie 

572 .00 osób fizycznych 

!+ Ta k 

c- Nie 

5.00 osób 

0.00 osób 

5.00 osób 

13 



w 
tym: 

Dru k: MPiPS 

0.00 osób 

0.00 osób 

0.00 osób 

86.00 osób 

70.00 osób 

1 ,909,086.83 zł 

1 ,546,902.27 zł 

1,456,073.52 zł 

0.00 zł 

60,720.1 O zł 

30,108.65 zł 

362,184.56 zł 

1,905,668.83 zł 

0.00 zł 

1,905,668.83 zł 

3,418.00 zł 

6,290.17 zł 

86.67 zł 

0.00 zł 

159,090.57 zł 

14 



3,952.00 zł 

260.00 zł 

0.00 zł 

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji,wliczającwynagrodzenie zasadnicze; nag~ody, premie i jnne świadczenia, oraz 7,000.00 zł 
wynagrodzenia wypłacon.ego osobom świa ' usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

l "Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" 

Druk: MPi PS 

Członkowie organów zarządzających i organów kontroli nie 
pobierają wynagrodzeń z tytułu funkcji pełnionych w tych 
organach . Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać 
zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji 
określonych statutem. 

Wspieranie podopiecznych 
Oddziału poprzez świadczenie 

pomocy we wszystkich 
sprawach codz iennych; 
zapobiegan ie wykluczeniu 
społecznemu osób 

niepełnosprawnych słuchowo 

ze względu na ich 
funkcjonowanie w 
nieprzyjaznym otoczeniu 

społecznym (bariery w 
komunikowaniu się) ; 

aktywizacja i wyrównanie szans 
w życiu społecznym i 
zawodowym adresatów 
zadania. 

Prezydent Miasta Szczecin (środki 
Gminy M. Szczecin) 

r Tak 

lo Nie 

0.00 zł 

81,000.00 zł 

15 



2 Prowadzenie punktu nr l Zapewnienie osobom Prezydent Miasta Szczecin -środki 58,639.97 zł 

nieodpłatnej pomocy potrzebującym pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości 

prawnej na terenie Miasta prawnej, które spełniają przyznane za pośrednictwem Gminy 

Szczecin w roku 2017" warunki wskazane w ustawie o M . Szczecin 

nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej, 

uświadamianie tej grupy osób 

w ich prawach i obowiązkach , 

zapewnienie im poczucia 

bezpieczeństwa i pewności , że 

nie są pozostawieni sami sobie. 

3 "Całoroczne działania Domu Aktywizacja, integracja Prezydent Miasta Szczecin (środki 33,000.00 zł 

Kultury Kontakty 2017" środowiska osób Gminy M. Szczecin) 

niepełnosprawnych słuchowo, 

inspiracja zachowań 

prospołecznych, rehabilitacja 
społeczna środowiska, rozwój 

aktywności twórczej 
uczestników zadania. 

4 " Prowadzenie dz i ałań Maksymalne zredukowanie Prezydent Miasta Świnoujście 19,363.84 zł 

edukacyjno-informacyjnych, opóźnień rozwoju dz ieci z wadą (środki Gminy Miasto Świnoujście) 
poradnictwa oraz udzielanie słuchu z terenu Gminy M. 

pomocy psychologicznej na Świnoujście. Przygotowanie 

rzecz osób dzieci, młodzieży z wadą słuchu 

niepełnosprawnych i ich do lepszego funkcjonowania w 

rodzin, na terenie życiu społecznym i 
Świnoujścia" zawodowym, ich pełniejszy 

rozwój w oparciu o ich 

indywidualne możliwości, 
umiejętności; lepsze 

przygotowanie nauczycieli szkół 
masowych, przedszkol i do pracy 

z dz ieckiem z wadą słuchu. 

5 "Migiem na majka- faza 2" Edukacja muzyczna Prezydent Miasta Szczecin (środki 12,971.76 zł 

uczestników projektu- osób z Gminy M. Szczecin) 

niepełnosprawnością słuchową, 

powiązanie języka migowego ze 
strukturami rytmicznymi i 

techni kami wokalnymi 
stosowanymi w hip hopie, 

stworzenie zrębów programu 
nauczania muzyki dla 

niesłyszą cyc h. 

6 "Festyn z okazji Popularyzacja i Prezydent Miasta Szczecin ( środki 1,800.00 zł 

Międzynarodowego Dnia upowszechn ia nie zdrowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Głuchego" trybu życia poprzez Osób Niepełnosprawnych) 

uczestnictwo w imprezie 

rekreacyjnej integrującej 

środowisko niesłyszących z 

terenu Gminy M. Szczecin 

7 " Spotkan ie wigilijne" Umacnianie wspólnoty i więzi w Prezydent Miasta Szczecin (środki 3,240.00 zł 
środowisku osób z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

uszkod zeniami słuchu z terenu Osób Niepełnosprawnych) 

Szczecina, kontynuowanie, 
rozwijanie polskich tradycji 

poprzez organizację spotkania 

wigilijnego. 

Druk: MPi PS 16 



8 "Spotkan ie w igi lij ne 2017" Umacnianie wspólnoty i więzi w Prezydent Miasta Szczecin (środki z 2,450.00 zł 

środowisk u osób z budżetu Gminy M. Szczecin) 

uszkodzen iami słuch u z teren u 
Szczec ina, kontynuowanie, 
rozwijanie po lskich tradycji 
poprzez organizację spotkania 

w igilij nego. 

9 "Bliskie spotkania z teatrem" Zapob ieganie marginalizacji i Powiat Wałecki 750.00 zł 

wykluczeniu osób niesłyszących 
z życ i a kul t uralnego 

10 "Sport to zdrowie" Popularyzacja i Powiat Wałeck i 1,000.00 zł 

upowszechnianie zdrowego 
trybu życia poprzez 

uczestn ictwo w zaj ęciach 

rekreacyjno-sportowych fitness 
i turnieju bawiingowym 

11 "Rękodz i eło moj ą pasją" Rehab ilitacja społeczna, Burmistrz M . Wałcz (środki Gminy 4,200.00 zł 

aktywizacja i integracja Miejskiej Wałcz) 

środowiska niesłyszących 

mieszkańców Gminy Miejskiej 

Wałcz poprzez zajęcia z 
rękodzieła . 

12 "Kultywowan ie Tradycji Umacn ianie wspó lnoty i więzi w Starosta Powiatu Stargardzk iego 315.00 zł 

Wigilijnych" środowisku osób z (środki Państwowego Funduszu 

uszkodzeniam i słuchu z terenu Rehabi li tacji Osób 

powiatu stargardzkiego, Niepełnosprawnych l 
kontynuowan ie, rozwijanie 

polskich tradycji poprzez 
organizację spotkania 
wigilijnego. 

13 " Spotkanie wigi lijne" Umacn ianie wspó lnoty i więzi w Starosta Powiatu Gryfiekiego (środk i 200.00 zł 

środowisku osób z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
uszkodzeniami słuchu z terenu Osób Niepełnosprawnych) 
powiatu gryfickiego, 

kontynuowan ie, rozwijanie 
polskich tradycji poprzez 
organizacj ę s potkan i a 
wigi lijnego . 

. . ,, ";.,,. '" r' ~~,, • . ,,,, •'· l .,, .Vt' r . . '', :;!#~·H~~'f,I;;··~:;H·;· ·· .. , · '"' r. Tak 
3. W okresie''spraw~zdawcżyni org~~izacja r.eali:z~wała ~adania zlecone prz'ez organ~ ad,mi~i~tra~ji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe ' .. C Nie 

" ,. 

4. Informacja ria temat realizowanMch. ~ada~) , k~qt dot9cji otrzymanych na ich, ~~.ą:l.i;?ą. cJ~. ,, ", ·· :\~'}'vl . , . · 'e. • , 

(Należy podać ń(Jzwę zadqnia, jego gfówny(~e) cęf(~~l n(ll;vrę organu udziefającego dot~cji oraz kVJoti: przyznanejdotac}ihf;f '',,:B/'""'''·"''' ··~. ··::~;~~;:·:~·:' 
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L p Nazwa ,zadania ' Cei(-e) za9ania 
,,, ,,·, 

Nazwa :organu udzielającego dotacji 
.,.,, 

Kwota 
'' 

l Prowadzenie rehab ilitacji Zapewnianie wsparcia Zarząd Państwowego Funduszu 24,328.71 zł 
osób niepełnosprawnych w asystentów- tłumaczy języka Rehabilitacji Osób 
różnych typach placówek - migowego na rzecz osób z Niepełnosprawnych (środki 

"Mówiąc językiem znaków uszkodzonym słuchem Państwowego Funduszu Rehabil itacji 
2015-2017" (zwłaszcza posługujących się Osób N i epełnosprawnych) 

j ęzykiem migowym, ale również 

zniekształconą mową, mających 

problemy audytywno-werbalne 

w komunikacji z otoczeniem), 

profesjonalnej pomocy 

doradczej, rewal idacja i 
edukacja zmierzające do 

zwiększania samodzielności, 

integracji, reintegracji osób z 

uszkodzonym słuchem w 
środow isko społeczne. 

2 Am bulatoryjna Opieka Świadczenie opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia 1,247,038.49 zł 
Specjal istyczna w zakresie logopedii, 

otolaryngo logii (w tym 

zabiegowe), audiologii i foniatr ii 

w Centrum Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 

oraz Osób Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem w 

Szczecinie. 

3 Rehabi li tacja lecznicza Rehabilitacja osób z dysfunkcją Narodowy Fundusz Zdrowia 389,343.60 zł 
narządu słuchu i mowy, dzieci z 

zaburzen iami w ieku 
rozwojowego w Specjalistycznej 

Poradni Rehab il itacji Dzieci i 

Młodzieży z Wadą Słuchu w 

Koszali nie . 

4 Ambu latoryjna Opieka Świadczenia w zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia 343,271.96 zł 
Specjalistyczna logopedii, oto laryngologii (w 

tym zab iegowe), audiologii i 
foniatrii (w t ym 

pierwszorazowe), koszty AOS w 
Oddz iale Dziennym w 

Specjalistycznej Poradni 

Rehab ilitacji Dzieci i Młodzieży z 
Wadą Słuchu w Koszalinie . 

5 Rehabilitacja lecznicza Rehabil itacja osób z dysfunkcją Narodowy Fundusz Zdrowia 295,610.71 zł 
narządu słuchu i mowy, dzieci z 

zaburzeniami w ieku 
rozwojowego w Centrum 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i 

Młodzieży oraz Osób Dorosłych 
z Uszkodzonym Słuchem w 

Szczecinie. 

Druk: MPiPS 18 



6 "Mówiąc językiem znaków z 

uśmiechem 2017-2019" 

7 Migiem na majka -faza 2 

8 "Przeszłość kusi! Na Biskupin 

Głus i !- Festyn rekreacyjny z 
okazji Międzynarodowego 

Dnia Głuchego ". 

Druk: MPiPS 

Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych słuchowo 

zamieszkujących województwo 

zachodniopomorskie, 

zmierzająca do najwyższego 
poziomu ich funkcjonowania w 

społeczeństwie, podnoszenie 

ich jakości życia i integracji 

społecznej . Rehabilitacja ta 

zmierza do przywrócenia 
samodzielności społecznej 

osobom, które jej pozbawione 

znajdują się poza nawiasem 
życia społecznego. Projekt 

polega na prowadzeniu 

systematycznych, 
kompleksowych działań 

rehabilitacyjnych na rzecz dzieci 

i dorosłych ON . 

Edukacja muzyczna 

uczestn ików projektu- osób z 

niepełnosprawnością słuchową, 

powiązanie języka migowego ze 
strukturam i rytmicznymi i 

technikami woka lnym i 
stosowanymi w hip-hopie, 

stworzenie zrębów programu 

nauczania muzyki dla 

niesłyszących. 

Zwiększenie aktywności w 

dziedzinie rekreacji oraz 

integracja osób 

niepełnosprawnych słuchowo 

zamieszkujących teren 4 

województw: dolnośląskiego, 

kujawsko-pomorskiego, 
opolskiego i 

za ch od n i o pomorski ego, 
budowanie więzi, poczucia 
wspó lnoty w środowisku , 

popularyzacja zdrowego trybu 

ąd Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (środki M in istra z 

Funduszu Promocji Kultury) 

ąd Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych) 

175,997.40 zł 

70,939.00 zł 

58,624.36 zł 
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Druk : MPiPS 

Maja Kamińska-Kołata - Prezes 
Zarządu 

Magdalena Kłunejko- Sekretarz 
Zarządu 

29.06.2018 r. 
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