SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZIN
I PRZYJACIÓŁ OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH „MAJA” ZA ROK 2010
1.Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”
2.Siedziba organizacji:
02- 791 Warszawa, ul. Na Uboczu 4 m. 45
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i nr KRS:
04.12.2002 r; nr KRS 0000141918
- status OPP uzyskany 23 sierpnia 2007 r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
951-19-10-156
5. Członkowie zarządu organizacji:
1. Ewa Wiśniewska- prezes
2. Ewa Cygańska- wice prezes
3. Hanna Gronczewska- skarbnik
4. Jadwiga Kunicka- sekretarz
5. Beata Dorota Lerk- członek
6. Zdzisław Paweł Kozajda- członek
5a. Członkowie komisji rewizyjnej organizacji:
1. Danuta Maria Kaczmarek
2. Ewa Gajcy
3. Maria Schnitzer Olędzka
6. Cele statutowe Stowarzyszenia
Podstawowym

celem

Stowarzyszenia

jest

umożliwienie

jak

najwyższego

poziomu

funkcjonowania psychofizycznego i społecznego osobom niepełnosprawnym, głównie
niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu znacznym i nie zdolnym do samodzielnej
egzystencji bez pomocy osób drugich, zamieszkałym w szczególności na terenie Dzielnicy
Ursynów i Warszawy, a także na terenie Polski.
Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie wartości pracy i współpracy na rzecz środowiska
społeczno- przyrodniczego w wymiarze: lokalnym, narodowym, międzynarodowym oraz
działania na rzecz edukacji, zdrowia, kultury, ochrony praw człowieka i swobód
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obywatelskich, ekologii, a także upowszechnianie wszelkich form aktywności, integracji,
współpracy na rzecz pożytku publicznego i rozwoju człowieka oraz środowiska, w którym
żyje.
Do zadań Stowarzyszenia należą:
1/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
2/ pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej celem wyrównywania szans tych
rodzin i osób, przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich
rodzinom

w

przezwyciężeniu

barier

ograniczających

ich

uczestnictwo

w

życiu

społecznym,
3/działalność charytatywna,
4/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej w środowisku osób niepełnosprawnych,
5/ ochrona i promocja zdrowia,
6/ promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
zagrożonych zwolnieniem z pracy, głównie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
7/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
8/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9/ działalność z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie skierowana
do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
10/ upowszechnianie aktywnych form turystyki i krajoznawstwa, działania na rzecz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego stylu życia,
11/ działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13/ promocja i organizacja wolontariatu,
14/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
15/ działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz pożytku publicznego.
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7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych
Stowarzyszenie osiągało cele i realizowało zadania statutowe poprzez prowadzenie Ośrodka
terapeutyczno- rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach
działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Ośrodek był prowadzony w ramach zadania
zleconego współfinansowanego z budżetu m. st. Warszawy, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewody Mazowieckiego oraz środków własnych
stowarzyszenia. Wykaz najważniejszych działań w ramach zadania:
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
a. pedagogicznej- z zakresu usamodzielniania, nauki i rozwoju umiejętności, rozwoju wiedzy
ogólnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przygotowywanie uroczystości środowiskowych oraz
imprez integracyjnych, inne: odbyło się 3068 godzin zajęć
b. ruchowej- usprawnianie i podtrzymywanie dyspozycji ruchowych, wydolnościowych, koordynacji
psychoruchowej, inne : odbyło się 943,5 godzin zajęć
c. psychologicznej - wspomagających funkcjonowanie społeczne, rozwój dyspozycji niezbędnych
do rozwoju psychoruchowego, inne: odbyło się 1109 godzin zajęć
oraz dodatkowo 430 godzin w formie zajęć wspomagających przez asystenta osób
niepełnosprawnych
d. w formie działań artystycznych- wspomagających rozwój percepcji zmysłowych, dyspozycji
motorycznych, myślenia, mowy, rozwój wiedzy i zainteresowań artystycznych- odbyło się 679 godzin
zajęć.
Ponadto odbyły się zajęcia z zakresu hipoterapii i wyjazd na basen termalny.
W ramach prowadzonych zajęć odbyły się także następujące uroczystości i imprezy dla osób
niepełnosprawnych:
10 II 2010- Bal kostiumowy z okazji karnawału, konkursy z nagrodami
12 II 201- Walentynki
29 III 2010- uroczystość obchodów 10- lecia powstania Ośrodka oraz uroczystość z okazji Świąt
Wielkanocnych, wydarzenie z udziałem zaproszonych gości- władz dzielnicy, przedstawicieli
urzędów, parafii, wolontariuszy, przyjaciół Ośrodka, rodzin
26 V 2010- uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Matki
1 VI 2010- Dzień Dziecka
13 VI 2010- udział w festynie rodzinnym CARITAS na terenie Parafii Ofiarowania Pańskiego
w Warszawie, wystawa prac plastycznych podopiecznych Ośrodka, zajęcia ceramiczne
23 VI 2010- podsumowanie pracy podopiecznych Ośrodka w I półroczu, konkurs wiedzy
o Fryderyku Chopinie i podsumowanie konkursów umiejętności, wręczenie nagród, poczęstunek
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8 XI 2010- uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości- występ słownomuzyczny podopiecznych
30 XI 2010- „Andrzejki”
6 XII 2010- „Mikołajki”
21 XII 2010- uroczystość środowiskowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia – występy,
poczęstunek, rozdanie paczek świątecznych, z udziałem rodzin i przedstawicieli Kościoła.
Planowanie i ewaluacja pracy terapeutyczno- rehabilitacyjnej, tj. sporządzono tygodniowy
rozkład zajęć, aktualizowano listę podopiecznych placówki, sporządzono plany
indywidualnego rozwoju podopiecznych, zorganizowano rady programowe poświęcone
monitorowaniu przebiegu terapii i rehabilitacji, wypełniono karty pracy podopiecznych
wraz z opisem okresowej ewaluacji, wypełniono karty pracy rehabilitacyjnej
i logopedycznej, zorganizowano zebrania z rodzicami. Dodatkowo- po raz pierwszy w
roku 2010, z trudem wypełniano karty EGW, jako obowiązkową dokumentację wymaganą
przez PFRON.
Prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych
Uczestnicy zajęć w Ośrodku podczas zajęć z bibliotekarzem słuchali czytanego tekstu, uczyli się
koncentrować uwagę i zapamiętywać oraz ilustrować treść książki, doskonalili technikę czytania
oraz pogłębiali umiejętność czytania ze zrozumieniem- korzystając z literatury i prasy drukowanej,
książek słuchanych i interaktywnych oraz w postaci obrazów. Podopieczni korzystali z wypożyczalni
książek oraz czytelni. Przeprowadzono 136 godzin zajęć biblioterapeutycznych. W ramach zajęć
podopieczni wychodzili do bibliotek, księgarni oraz klubów czytelniczych, dokonywali również
zakupów lektur i multimediów, z których uczyli się korzystać. Uczestniczyli w zajęciach
tematycznych.
Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry specjalistycznej i członków rodzin osób
niepełnosprawnych
Udało się przeprowadzić szkolenie z zakresu udzielania pomocy przed medycznej- dla kadry
i chętnych rodziców podopiecznych. Rodzice uczestniczyli w zebraniach poświęconych realizacji
celów operacyjnych oraz w prezentacji umiejętności nabywanych przez podopiecznych w Ośrodku.
Organizacja wyjść i wycieczek poznawczych
a. Wyjścia i wycieczki podopiecznych poza teren placówki, zajęcia w terenie mające na celu
bezpośredni kontakt z rzeczywistością, poznawanie świata społeczno- przyrodniczego, kontakt
z kulturą oraz nauka załatwiania spraw codziennych:
6 I 2010- udział w Mszy Świętej z okazji uroczystości Trzech Króli
13 I 2010- zwiedzanie dzielnicy Ochota i spacer Nowym Światem
27 I 2010- spacer tematyczny: Ursynów zimą
4 II 2010- wycieczka do Muzeum Narodowego na wystawę prac Jacka Malczewskiego
15 II 2010- koncert walentynkowy na Zamku Królewskim w Warszawie na zaproszenie zespołu
„Mazowiacy”
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17 II 2010- udział w Mszy Świętej- Środa Popielcowa
3 III 2010- Wyjście do Ursynowskiego Ratusza na wystawę: Fotografie Ursynowskie Jacka
Bojarskiego
24 III 2010- udział w Rekolekcjach Wielkopostnych
31 III 2010- wycieczka do Multikina na film „Alicja w krainie czarów”
12-23 IV 2010- obchody Żałoby Narodowej: złożenie wpisu do księgi kondolencyjnej w Pałacu
Prezydenckim, udział w Mszy Pogrzebowej Pawła Wypycha w Katedrze Św. Floriana
28 IV 2010- wycieczka wokół Stadionu Narodowego
13 V 2010- wyjście do Ratusza Ursynowa na wystawę sprzętu rehabilitacyjnego
19 V 2010- wycieczka tematyczna do Parku Skaryszewskiego
26 V 2010- spacer po Starym i Nowym Mieście, Parku Krasińskich, ( odwołane spotkanie
poświęcone Irenie Sendlerowej)
18 VI 2010- spacer tematyczny: Ursynów wiosną i latem
14 VII 2010- wyjście do Multikina na film „Shrek Forever”
19 VII 2010- wyjście do nowo powstałego parku na Ursynowie- „Przy Bażantarni”, nauka
korzystania z urządzeń rekreacyjnych
8 IX 2010- zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej i nowych arterii komunikacyjnych w Wilanowie
21 IX 2010- wyjście do Arena Ursynów- Olimpiada ON
22 IX 2010- wycieczka autokarowa szlakiem Kurpiów, Warmii i Mazur oraz rejs statkiem
pasażerskim po największym polskim jeziorze- Śniadrwy
5 X 2010- wyjście do Zamku Królewskiego w Warszawie na wystawę zbiorów Czartoryskich z
Muzeum Narodowego w Krakowie, ( „Dama z Łasiczką” Leonardo da Vinci, „Krajobraz z
Miłosiernym Samarytaninem” Rembrant)
3 XI 2010- wyjście na Wojskowy Cmentarz na Powązkach- zapalenie zniczy, poznawanie historii
Polski poprzez poznawanie wybitnych postaci i bohaterów: poległych w powstaniach i na
frontach wojennych, patriotów, ludzi nauki, kultury i sztuki, przywódców. Zapalenie zniczy przy
pomniku ofiar Katastrofy Smoleńskiej
16 XI 2010- wyjście do Domu Kultury Imielin na przegląd twórczości ON i prezentacje dotyczące
twórczości Fryderyka Chopina
Dodatkowo podopieczni uczestniczyli w krótkich wyjściach mających na celu naukę załatwiania
spraw – sklep, poczta, urząd
Przeprowadzenie konkursów dla osób niepełnosprawnych
Konkursy mają na celu zaprezentowanie nowych umiejętności, które podopieczni nabywają
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w Ośrodku, motywują do podejmowania wysiłku i starań, aby przezwyciężać ograniczenia i słabości
Przez sześć pierwszych miesięcy obserwowano osiągnięcia w zakresie samodzielności oraz
zachowań prospołecznych, które każdy z podopiecznych miał za zadanie osiągnąć. 23 czerwca
2010 r. podczas uroczystości z udziałem rodzin, zaprezentowano i podsumowano wyniki pracy,
rozdano nagrody za osiągnięcia, dodatkowo odbył się konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie.
W drugim półroczu zorganizowano kolejny konkurs na zaprezentowanie nowych umiejętności- typu
samodzielne zrobienie zakupów, umiejętność korzystania z komputera, liczenie, wiedza,
samodzielne jedzenie, sprawności, które ułatwiają czynności opiekuńcze i komunikacyjne,
umiejętności plastyczne. Konkurs zakończył się rozdaniem nagród.
Promocja
Na bieżąco dokumentowano pracę placówki w formie zdjęć do kroniki Ośrodka
Koordynacja zadania: wykonywanie czynności administracyjno- nadzorczo- kontrolnych, tj.
nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań, kontrola dyscypliny pracy, warunków BHP,
zapisów w dokumentacji rozliczeniowej, organizacja pracy i inne działania organizacyjne
umożliwiające realizację zadań, administracja zasobami- lokalowymi, wyposażeniem, uzupełnianie
braków w zaopatrzeniu bieżącym, na zaplanowane zadania, administrowanie zasobami ludzkimipracownikami, wykonawcami, wolontariuszami, kontakty z rodzicami podopiecznych, sponsorami,
gośćmi, reprezentowanie placówki na zewnątrz- jeśli zachodzi konieczność, kontakty z placówkami,
instytucjami o podobnym charakterze, prowadzenie korespondencji, zapoznawanie się z aktami
prawnymi dotyczącymi podopiecznych i prowadzonej działalności, innowacjami naukowymi,
technicznymi w zakresie tematycznym dotyczącym prowadzonego zadania, podejmowanie decyzji
strategicznych dotyczących rozwoju placówki oraz bieżących dotyczących funkcjonowania Ośrodka,
rozwiązywanie sytuacji spornych lub reagowanie na nieprzewidziane okoliczności, opiniowanie
propozycji dotyczących innowacji, zmian, inne, współpraca z księgową, nadzór nad wywiązywaniem
się ze zobowiązań finansowych, współpraca ze wszystkimi organami stowarzyszenia,
przestrzeganie realizacji umów, terminów rozliczeń, prace sprawozdawcze, odpowiedzialność
prawno- finansowa za powierzone zadanie, inne.
Celem działań była pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w osiąganiu możliwie
najwyższego poziomu rozwoju psychofizycznego i funkcjonowania społecznego oraz
wsparcie rodziców osób niepełnosprawnych w pokonywaniu trudności wynikających z tytułu
sprawowania ustawicznej opieki nad dziećmi z dużymi deficytami. Poszerzono wiadomości
i umiejętności podopiecznych z różnych dziedzin życia i wiedzy, pozwolono na utrzymanie
sprawności fizycznej i zdrowia, poprawiono umiejętności komunikacyjne z otoczeniem,
pozwolono na rozwój zainteresowań, nabycie nowych doświadczeń interpersonalnych
i rozwój społeczny. Rehabilitacja prowadzona w placówce, pozwoliła na osiąganie celów
operacyjnych opracowanych dla każdego uczestnika. Rozkład zajęć objął różnorodne formy
aktywności, co pozwoliło w sposób optymalny wykorzystać posiadane zasoby i środki.
Utrzymana została atmosfera bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, która stanowiła
podstawowy warunek osiągnięcia pozytywnych rezultatów pracy i będzie motywować do kolejnych
działań. Stabilnie realizowany plan organizacyjny zagwarantował uzyskanie zakładanych
wskaźników ewaluacyjnych w zakresie rezultatu. Liczne uroczystości, imprezy, konkursy, wycieczki
integrowały środowisko, pozwoliły zaprezentować się na zewnątrz i poznać nowych ludzi oraz
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miejsca. Informacje szczegółowe o celach operacyjnych, wynikach ewaluacji i rezultatach pracy są
obszernie opisane w dokumentacji wewnętrznej Ośrodka.
Ponadto Stowarzyszenie brało udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, współpracowało z placówkami oświatowymi w ramach
nawiązywania współpracy z osobami z niepełnosprawnością i osobami pełnosprawnymi.

8. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej oraz odpłatnej pożytku
publicznego.
9. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:
Uchwała nr 1/2010
Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjął uchwałę o przyjęciu
sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2009. Sprawozdanie zostanie
przedstawione Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia, a następnie do zatwierdzenia uchwałą
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Sprawozdania zostaną umieszczone w księdze
protokołów Komisji Rewizyjnej oraz w księdze protokołów Walnego Zgromadzenia w formie
załącznika do protokołu obrad.
Uchwała nr 2/2010
Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjął uchwałą nowy plan kont
w księgowości stowarzyszenia. Nowy plan kont ma obowiązywać w roku 2011.
Dotychczasowe zapisy księgowe muszą być zaktualizowane i dostosowane do nowego
systemu rozliczania. ( nowy plan kont w załączniku)
Uchwała nr 3/2010
Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjął uchwałę o podjęciu prac
nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia celem dostosowania zapisów w statucie do
nowych wymogów prawa. Wykonanie uchwały powierza się p. Ewie Wiśniewskiej, która w
porozumieniu z prawnikiem, przedstawi Walnemu Zgromadzeniu dokonane zmiany do
uchwalenia.
10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem źródeł:
a. m. st. Warszawa- 159403,87
b. PFRON-91785,78
c. Wojewoda Mazowiecki- 16000,00
d. 1% od podatników-20577,31
e. składki członkowskie-1835,00
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f. darowizny prywatne osób fizycznych i prawnych- 39548,64
g. pozostałość z roku 2009- 25026,28
h. odsetki bankowe od prowadzonych rachunków- 7,23
i. odszkodowania-14313,52
11. Informacja o poniesionych kosztach bez kosztów amortyzacji:
a. wydatki na cele statutowe-308133,54
b. wydatki na cele administracyjne-11136,22
12. Liczba osób zatrudniona, wynagrodzenia:
a. personel merytoryczny
- pedagodzy umowa o pracę 1 etat
- pedagodzy umowa zlecenie- …5…..os.
- rehabilitanci umowa zlecenie- ……3..os.
- instruktorzy zajęć artystycznych umowa zlecenie- 5……..os.
- psycholodzy umowa zlecenie- …1…..os.
- biblioterapeuci umowa zlecenie- …1…..os.
- asystenci osób niepełnosprawnych umowa zlecenie- …1…..os.
łączna kwota brutto za rok 2010 od umowy o pracę…30891,36………
łączna kwota brutto za rok 2010 od umów zleceń…130614,64………
Nie ma nagród, premii oraz innych świadczeń wypłacanych od umowy o pracę i umów zleceń
b. pracownicy zatrudnieni do pomocniczych prac administracyjnych na podstawie umowy zlecenia:
łączna kwota brutto za rok 2010 wypłacana od umów zleceń…7243,40………, łącznie osób…4….
Nie ma nagród, premii oraz innych świadczeń wypłacanych od umów zleceń
c. nie ma wynagrodzeń od prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż działalność gospodarcza nie
jest prowadzona

13. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
14.

Dane o kwotach na rachunkach bankowych na koniec roku sprawozdawczego:

PKO BP S. A. środki pozostawione do wykorzystania w roku 2011 i opłaty bieżące:
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saldo konta : 74637,01
15. Stowarzyszenie nie nabywało obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego
16. Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości
17. Środki trwałe nabyte w roku 2010: brak
18. Dane o wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: AktywaPasywa 76834,99
19. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej działalności:
Stowarzyszenie otrzymało na zadania zlecone następujące dotacje:
a. m.st.Warszawa- 160000,00 zł, z tego wykorzystano 159403,87 zł,
niewykorzystane, tj. 596,13 zł zwrócono

środki

b. PFRON- 92063,78, z tego wykorzystano 91785,78 zł, środki niewykorzystane, tj.
278,00 zł zwrócono
c. Wojewoda Mazowiecki- 16 tys. zł. Wykorzystano w całości.
20. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych: nie ma obciążeń podatkowych, deklaracje składane w terminach
ustawowych
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań podatkowych. Stowarzyszenie złożyło
deklarację CIT/0 oraz CIT/8 wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia zatwierdzającą
sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2010 oraz PIT-4R.
21. W Stowarzyszeniu były prowadzone kontrole zewnętrzne: wizytacja zadania publicznego
z m. st. Warszawy oraz kontrola PFRON. Po kontrolach stowarzyszenie otrzymało notatkę
i protokół z zaleceniami pokontrolnymi, które w roku 2010 zostały uzupełnione.
22. Wnioski na rok 2011:
a. Zwiększają się obowiązki sprawozdawcze – od podmiotów nadzorczych oraz dotujących
zadanie zlecone: Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno- rehabilitacyjnego dla osób
z niepełnosprawnością, a także zmienia się prawo, co wymaga ustawicznych zmian także w
stowarzyszeniu, a przede wszystkim śledzenia zmian w ustawodawstwie. Obowiązki
administracyjne w roku 2010 rozrosły się do granic przekraczających niemalże siłypedagoga koordynatora zadania oraz zarządu i członków stowarzyszenia, który siłami
starzejących się i zmęczonych rodziców wypełnia obowiązki, gdyż z uwagi na ciągłe
oszczędzanie środków staramy się do minimum ograniczyć wydatki na usługi pomocnicze9

są one wykorzystywane tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy już nie jesteśmy w stanie sami
podołać obciążeniom. Tę sytuację powinniśmy sygnalizować-stąd m.in. uwagi te zawieramy
w sprawozdaniu, które będzie podane do publicznej wiadomości. W związku z narastającymi
obowiązkami związanymi z prowadzeniem ośrodka i pozyskiwaniem środków na działalność,
należy rozważyć rozdzielenie zadań z tym związanych na większą grupę osób i podjąć
stosowną uchwałę zarządu stowarzyszenia.
b. Nadal nie możemy poradzić sobie ze znalezieniem rozwiązania w zakresie zapewnienia
niepełnosprawnym podopiecznym całodobowej opieki, szczególnie w sytuacjach
kryzysowych. Sprawa ta nadal powinna być traktowana priorytetowo i równolegle obok
innych działań.
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