Poznań 31.03.2009 r.

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
W 2008 ROKU

I. Wstęp
Oddział Wielkopolska Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) powstał w 2002 r.
jako odpowiedź na potrzebę chorych na SM z terenu Wielkopolski, posiadania swojej reprezentacji w
ogólnopolskich strukturach PTSR.
1. Dane określające organizację:
Nazwa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska
Forma prawna: stowarzyszenie , od 2007 – zarejestrowana organizacja pożytku publicznego
Siedziba: 61-102 Poznań, ul. Czartoria 8 c
Numer KRS: 0000137276
Numer REGON : 0063
2.

Rada Oddziału

Rada Oddziału działająca od wyborów w 2006 r. w niezmienionym składzie składa się z :
Przewodniczący
- Jakub Juszczak
Wice-przewodniczący - Monika Hilczer
Sekretarz

- Barbara Kempińska

Skarbnik

- Jerzy Zawadzki

Członek

- Lucyna Sobkowiak

przedstawia niniejsze sprawozdanie, na które składają się :
- Ogólna charakterystyka stowarzyszenia
- Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki
- Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

3. Misja PTSR
Zgodnie z obowiązującym Statutem, Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich
chorujących na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodzin i przyjaciół , działającą na gruncie
konstytucji RP.
Ma na celu :
1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększanie uczestnictwa w życiu
społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych jako proces osiągania
optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania
własnym życiem,
3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej
społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie
partnerskich postaw miedzy tymi grupami,
4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w
kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Od początku roku funkcjonowało biuro Oddziału w lokalu 310A budynku POSUM w Poznaniu przy
Al. Solidarności 36 (obecnie pok. 100). Po latach braku własnego biura udało się nam je uzyskać i to w
miejscu od lat kojarzonym z PTSR. Jest to nasz mały sukces gdyż skończył się etap korzystania z
pomieszczeń nie przystosowanych dla naszych potrzeb. Dzięki terminowemu wywiązywaniu z
obowiązków wobec właściciela lokalu oraz nie sprawianiu mu trudności umowa najmu została przedłużona do
końca 2008 r.

Nie rezygnujemy jednak z możliwości kontynuacji organizowania dyżurów w pomieszczeniach WRK
na ul. Szewskiej. Odpowiednie porozumienie zostało podpisane na okres do końca 2009 r.
Bardzo ważnym wydarzeniem było uzyskanie przez Oddział w końcu 2007 r. oficjalnego statusu
organizacji pożytku publicznego potwierdzonego odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Dzięki temu Oddział uzyskuje szereg dodatkowych uprawnień zapisanych w ustawie o
pożytku publicznym i wolontariacie.
W 2008 r. zorganizowaliśmy kilka spotkań ogólnych dla członków Oddziału, na których przedstawiono
sytuację finansową stowarzyszenia, a zaproszeni goście zaprezentowali swoją wiedzę na temat:
- najnowsze osiągnięcia w badaniach nad etiologią i leczeniem SM
- sposoby pielęgnacji chorych w zaawansowanym stadium choroby
- sprzęt i urządzenia ułatwiające poruszanie się oraz możliwości techniczne umożliwiające utrzymanie
właściwej higieny ciała w warunkach postępującej niesprawności.

4.

Działania Statutowe

Realizując statutowe cele Oddział zdobywał fundusze na działalność poprzez udział w konkursach
ofert na wykonywanie zleconych przez samorząd terytorialny i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) zadań w ramach programów.
W 2008 r. kontynuowaliśmy niektóre programy rozpoczęte w latach ubiegłych oraz rozpoczęliśmy
realizuję kilku nowych. W ramach kontynuacji realizowano następujące działania:
•

Asystent Osoby Niepełnosprawnej (UM Poznań) - cały rok 2008

•

Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych z SM (PFRON) – cały rok 2008

•

Grupowe zajęcia terapii ruchem osób niepełnosprawnych z SM (PFRON) – cały rok 2008

Część zadań realizowana była własnymi siłami zatrudnionych pracowników, część była zlecana
podwykonawcom zewnętrznym.
Uzyskiwane dotacje pokrywały przeciętnie 80 % wartości realizowanych zadań
Wszystkie programy zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, a otrzymane środki
finansowe rozliczone w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń merytorycznych ze strony
grantodawców. Część niewykorzystanych w terminie środków (ok. 300,00 zł) została zwrócona.
Ważnym elementem stała się korekta przepisów regulujących pracę PFRON powodująca od początku
2009 zmianę systemu przekazywania środków do NGO ( polegająca na zlikwidowania bezpośredniego
finansowania i zastąpienie tego finansowaniem za pośrednictwem samorządów). Skutkowało to
wypowiedzeniem nam wieloletniej umowy (do 2013 r.) gwarantującej utrzymanie dofinansowania.
Wywołało to sporo zamieszania i niepewności co do kontynuacji programowej. Na szczęście złożone
do Urzędu Miasta w Poznania projekty spotkały się z uznaniem komisji kwalifikacyjnych co
zaowocowało otrzymaniem na 2009 r. środków w wysokości podobnej do 2008 r.
W roku 2008 zatrudnienie zmieniało się i tak:
- zatrudnione były 3 osoby niepełnosprawne na pełen etat na podstawie umowy o pracę – jedna od
01 lutego 2008 r. (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)
- kontynuowano zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu.
- w ciągu roku zmieniał się stan osobowy ( zatrudniono nowych fizjoterapeutów oraz asystentów ON)
Ci pracownicy zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenia i opłacani z programów.

Istotnym problemem jawiła się dotychczas kwestia pozyskiwania środków własnych będących
niezbędnym elementem w realizacji zleceń. Gdy wartość zadań nie była znacząca - środki ze składek,
drobnych darowizn wystarczały. W roku 2007 skokowo zwiększyła się wartość programów i
dotychczasowe sposoby przestały wystarczać (pojawiła się strata). Jednak w tym momencie ujawniła
się korzyść z uzyskania statutu organizacji pożytku publicznego. Dzięki wpłatom z odpisów 1% od
podatków uzyskaliśmy wpływy w wysokości ponad 17 000,00 zł co umożliwiło nam zredukować stratę

z 2007 r., a nadwyżki oraz wpłaty znacznych darowizn zapewniły Towarzystwu płynność finansową
oraz uniknięcie strat na koniec roku. Mamy nadzieję, sytuacja będzie się powtarzać co w obliczu
znacznego zwiększenia wartości zadań w 2009 r. ( plan przewiduje obroty w granicach do 0,5 mln.
złotych) będzie warunkować możliwość właściwego finansowania.
Oddział nie prowadzi ani nie planuje prowadzić działalności gospodarczej mogącej uzupełnić
brakujące kwoty.
5. Działalność informacyjna
W ramach biura Oddziału, zatrudnieni pracownicy udzielają szerokiej gamy porad dla członków
Towarzystwa jak również zgłaszających się osób zainteresowanych tematyka. Wszyscy otrzymują
możliwie pełną i kompetentną informację. W dużej mierze bazujemy na wydawnictwach (książki,
broszury, ulotki) firmowanych i finansowanych przez RG PTSR. Przysyłane są one nieodpłatnie dla
wszystkich Oddziałów terenowych.
We wrześniu 2008 wykupiliśmy dostarczanie 100 szt czasopisma „Integracja” w ramach projektu
„Paczka Integracji”, które są następnie dostarczane nieodpłatnie członkom Oddziału.

