
Sprawozdanie za 2016 rok



 dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób 
z niepełnosprawnością, ich równoprawne miejsce 
w rodzinie i w społeczeństwie

 wspieranie  rodzin osób z niepełnosprawnością 
intelektualną we wszystkich obszarach życia 
i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia 
pomocy innym



 Lucyna Cichoń – Przewodnicząca 
Członek PSONI od 1992r. Od 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącej.

 Adamina Romanik – Wiceprzewodnicząca
W PSONI od 1999r. Od 2015 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej. 

 Ewelina Kosińska – Wiceprzewodnicząca
W PSONI od 2008r. Od 2011 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej.

 Alicja Cholewa – Skarbnik
W  PSONI od 2000 r. Od 2011 r. pełni rolę Skarbnika.

 Urszula  Paszkowska  - Sekretarz
W PSONI od 2009 r. Od 2015r. pełni funkcję Sekretarza.

 Zofia Skorupa  – Członek. W PSONI od 1989r.

 Małgorzata Fiszbain – Członek.  W PSONI od 1998r.

 Małgorzata Kotwieja– Członek. W PSONI od 2013 r.

 Joanna Woskowicz-Warchał – Członek. W PSONI od 2014 r.



 Maria Chwałek - Przewodnicząca

 Lidia Cydejko - Sekretarz

 Ewelina Michalik - Członek

 Lucyna Cichoń

 Lucyna Cichoń – Członek



 Liczba członków na koniec 2016 roku: 98 osób 

◦ w tym:

 Rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych: 51 osób

 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną: 25 osób

 Pracownicy zatrudnieni w PSONI Koło w Tarnowie nie będący 

rodzicami/opiekunami osoby niepełnosprawnej: 20 osób

 Inni: 2 osoby



 Łącznie liczba korzystających zarejestrowanych: 

152 osoby

w tym:

◦ do 6 lat: 42 dzieci 

◦ 7-18 lat: 54 dzieci 

◦ 19-25 lat: 12 osób  

◦ powyżej 25 lat: 44 osoby  



 Liczba osób zatrudnionych na umowach o pracę: 

52 osoby 

 Liczba osób zatrudnionych na umowach zlecenie: 

18 osób 

 Liczba osób na umowach kontraktowych:

6 osób



Lucyna Cichoń 

 Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Prezydencie Miasta Tarnowa

Urszula Paszkowska

 Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Staroście Tarnowskim 



 Urząd Miasta Tarnowa

 Współorganizacja Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie 

 WTZ SOSW Tarnów

 Organizacja wspólnych wydarzeń

 WTZ JP 2 ul. Hodowlana 
 Współorganizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie 

dn. 5 maja 2016 „Turniej Gier i Zabaw oraz Gra Terenowa”



 Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 Organizacja wspólnych wydarzeń

 Reprezentacja członków PSONI Koło w Tarnowie w Zarządzie SFOP:

 Ewelina Kosińska – Wiceprezes Zarządu SFOP

 Lucyna Cichoń – Sekretarz Zarządu SFOP



Prowadzenie placówek 

1. Punkt Wczesnej Interwencji – NZOZ

(od stycznia 2017 Ośrodek Wczesnej Interwencji)

2. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „KOLOROWY ZAKĄTEK” 

3. Warsztat Terapii Zajęciowej 

4. Dzienne Centrum Aktywności 

5. Dom Pomocy Społecznej  

6. Mieszkania Chronione

7. Biuro Obsługi Placówek 



Inne formy działalności 

1. Projekty

2. Imprezy

3. Klub Olimpia Tarnów 

Olimpiady Specjalne Polska  - Małopolskie

4. Grupa Teatralna „Przyjaciele”



Dyrektor: Ewelina Kosińska 
Zastępca: Agata Murczek

Data utworzenia: 1996 r. 

Poradnie:
 Ośrodek oddział dzienny 
 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 Poradnia logopedyczna

Liczba korzystających ze świadczeń w 2016 r. : 
◦ 95 osób



 Kadra:
◦ Na umowę o pracę 6 osób (3,35 etatu), w tym:

 Dyrektor

 Lekarz psychiatra dziecięcy 

 Rehabilitant/fizjoterapeuta

 Pedagog specjalny

 Neurologopeda

◦ Na umowy zlecenia 6 osób:
 Psycholog

 Rehabilitant/fizjoterapeuta

 Pedagog

 Logopeda

 Terapeuta zajęciowy

 Rejestratorka

◦ Na umowy kontraktowe: 5 osób
 Lekarz psychiatra 

 Lekarz neurolog

 Logopeda





Dyrektor: Ewelina Kosińska 

 Data utworzenia: 1999 r. 

 Liczba na koniec grudnia 2016 r.:  23 dzieci
w tym:

7 dzieci z miasta Tarnowa 

14 dzieci z powiatu tarnowskiego

2 dzieci z powiatu dębickiego – woj. Podkarpackiego

Placówka finansowana z subwencji oświatowej. 



 Kadra: 
◦ Na umowę o pracę 17 osób (12,93 etatów):

 Dyrektor

 Psycholog

 Nauczyciel - wychowawca

 Pedagog

 Pomoc wychowawcy

 Pracownik administracyjny 

◦ Na umowy zlecenie 7 osób:
 Logopeda

 Nauczyciel angielskiego

 Muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia

 Sprzątaczka

◦ Na umowy kontraktowe:
 Terapeuta metody sensorycznej





Kierownik: Urszula Paszkowska 

 Data utworzenia: 1 grudzień 1999

 Uczestnicy: 35 osób 
w tym:
24 os. z miasta Tarnowa 
10 os. z powiatu tarnowskiego
1 os. z powiatu brzeskiego

Placówka finansowana ze środków PFRON i Gminy Miasta 
Tarnowa 



 Kadra: 12 osób (11,5 etatu) w tym:
◦ Kierownik: 1 osoba

◦ Instruktor terapii zajęciowej: 7 osób

◦ Psycholog: 1 os. (0,5 etatu)

◦ Fizjoterapeuta: 1 osoba

◦ Kierowca: 1 osoba

◦ Sprzątająca/Prac. gospodarczy: 1 osoba







Dyrektor: Magdalena Drożdż 

 Data utworzenia: 2001 r.

 Ilość miejsc: 17 
(na koniec grudnia 2016 r. było 16 mieszkańców)

 Kadra: 13 osób ( 11,75 etatu) w tym:
 Dyrektor

 Pielęgniarka 

 Opiekun

 Pracownik socjalny

 Psycholog 

 Terapeuta/opiekun

 Pokojowy

 Opiekun medyczny





 Mieszkanie Chronione dla Kobiet 
z Niepełnosprawnością Intelektualną (5 miejsc) 

 Mieszkanie Chronione dla Mężczyzn 
z Niepełnosprawnością Intelektualną (3 miejsca)

 Mieszkanie Chronione dla Osób Usamodzielnianych 
(3 miejsca)

◦ Kadra 6 osób 
(w tym 2 osoby –umowa o pracę, 4 osoby umowa zlecenie)

 Terapeuta
 Pracownik socjalny 
 Opiekun
 Psycholog 
 Koordynator
 Księgowa 





BOP jest wydzielonym w strukturze 
organizacyjnej Koła zespołem pracowników 
do realizacji zadań administracyjno–biurowych,  
w tym obsługi prowadzonych przez Koło 
Placówek.

 Kadra: 4 osoby (4 etaty)
◦ Dyrektor Biura Obsługi Placówek: Lucyna Cichoń

◦ Główny Księgowy: Monika Ciurej

◦ Referent ds. administracyjnych: Katarzyna Jachym

◦ Referent ds. administr./Pracownik BHP: Edyta Łątka







 Bal Karnawałowy PSONI Koło w Tarnowie w Sali OHP 
przy ul. Mościckiego – 31.01.2016



 Współorganizacja Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych 
– Subregion Tarnowski - maj 2016



 Wyjazd na Turnus Rehabilitacyjny do Okuninki – czerwiec/lipiec 2016



 Spotkanie Wigilijne z udziałem Prezydent Doroty Krakowskiej

◦ Grudzień 2016, Restauracja Bristol w Tarnowie



 PFRON
 Zadania zlecone „Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej - szansą na rozwój i 

zwiększenie samodzielności”, dotacja 114 456,40 zł

 Urząd Miasta Tarnowa
 „Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi”, dotacja 11 000 zł

 „Letnie porady dla mamy i taty”, dotacja 10 000 zł

 Urząd Marszałkowski w Krakowie 
 „Wyjdźmy z domu, poznajmy naszą Ojczyznę – VI edycja”, dotacja 25 951,64 zł

 „Radość bycia razem – IV edycja”, dotacja 9 101,32 zł

 „Integracja z teatrem – aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych intelektualnie”, 
dotacja 4 500 zł

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program ASOS 
 „Klub Dobrodzieja - grupa samopomocowa i wsparcie seniorów będących rodzicami/opiekunami osób 

z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Tarnowa", dotacja 89 340 zł



 Liczba objętych wsparciem w 2016 r.: 24 dzieci



 Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

 Liczba objętych wsparciem w 2016 r.: 30 dzieci



 Wsparcie psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne 

 W 2016 r. udzielono 167 porad 



Wyjazd na Opolszczyznę i do Kotliny Kłodzkiej (wrzesień - 4 dni): 
Zamek w Mosznej, Prudnik, Duszniki Zdój, Nysa,  Brzeg, Góry Stołowe (45 osób) 



Spotkanie integracyjne - andrzejkowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych zorganizowane w Restauracji Taurus – listopad 2016
(110 osób).



Projekt realizowany w ramach konkursu „Mecenat 
Małopolski”.  Polegał na inspirowaniu osób 
niepełnosprawnych intelektualnie do aktywności twórczej 
poprzez  kontakt z różnymi rodzajami sztuki i kultury na 
bazie folkloru podhalańskiego. Zorganizowany został 
wyjazd artystyczny, warsztaty twórcze i wystawa 
powstałych prac.  (15 osób)



 Poprawa jakości życia seniorów w wieku 
60+, rodziców/opiekunów osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

 Liczba objętych wsparciem: 30 osób



Od 13 września 2016 roku weszła w życie nowa nazwa 
Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –

Koło w Tarnowie 

Jest ona bliższa współczesnym poglądom oraz zgodna

z najnowszymi trendami w nauce i z aktami prawa. Nowa nazwa

pozytywnie wpłynie na rozwój Stowarzyszenia oraz przyczyni się do

większego zaangażowania w realizację naszej misji, którą jest:

„Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi 

oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin.”




Stowarzyszenie pozyskało od Gminy Miasta Tarnowa budynek przy 
ul. Zbylitowskiej 9 w Tarnowie-Mościcach (pow. ponad 1 tyś. m2) 
w dzierżawę na 20 lat. 

 wymagał generalnej przebudowy i dostosowania dla osób niepełnosprawnych 

zgodnie z wymogami przepisów PPOŻ, Sanepid, NFZ i Przedszkola

 władze miasta Tarnowa współfinansowały montaż windy i wyremontują II 
piętro w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. 

 ze środków PSONI Koło w Tarnowie

 wyremontowano parter i I piętro budynku

 wymieniono okna i instalacje

 opłacono projekty architektoniczne i instalacyjne



 Przenoszone są placówki dla dzieci z ul. Okrężnej 4a

 Koszt przedsięwzięcia to ok. 2 mln zł

 Brakujące środki finansowe na pokrycie zobowiązań na dzień 31.12.2016 to 314 871,85 zł

(opłacenie faktur za remonty i materiały, spłata kredytu bankowego)



DOCHODY

Dotacje PFRON – Zadania zlecone 153 979,87 zł

MOPS na WTZ - 568 904,95 zł

Inne MOPS (dotacja DPS) 196 056,00 zł

Dotacja Urzędu Miasta i Gminy  Tarnów 1 394 671,15 zł

Narodowy Fundusz Zdrowia 358 177,94 zł

Dotacje pozostałe 180 029,42 zł

Pozostałe dochody własne, w tym: 

Składki członkowskie 4 454,40 zł

Wpłaty z odpisu 1 % podatku 16 182,09 zł

Darowizny 76 790,60 zł

Odpłatna działalność statutowa 22 171,97 zł

Opłata za prowadzenie PZU 12 060,60 zł

Renty ZUS i KRUS (DPS) 106 621,31 zł

Wpływy gmin na DPS (Dębno, Pilzno, Pacanów, Grybów) 167 476,62 zł

Noty księgowe na BOP 251 462,23 zł

Inne przychody (noty ul. Zbylitowska, rozliczenie delegacji CKR i inne) 28 975,30 zł

Pozostałe przychody operacyjne – wynik finansowy za 2015 rok 37 518,57 zł

Przychody finansowe (odsetki bankowe) 175,73 zł

RAZEM DOCHODY 3 553 536,78 zł



KOSZTY 

Wynagrodzenie osobowe  (dotyczy umów o pracę pracowników etatowych) 1 687 385,15 zł 

Wynagrodzenie bezosobowe (dotyczy umów zleceń i o dzieło) 313 839,09 zł

Podróże służbowe krajowe 2 214,65 zł 

Materiały, wyposażenie 132 939,96 zł 

Energia, woda, gaz 95 017,96 zł 

Pozostałe usługi (w tym usługi remontowe) 836 617,26 zł

Pozostałe koszty – różne opłaty i składki 94 088,50 zł 

Składki ZUS 402 397,24 zł

Leki 3 190,93 zł

Czynsz 177 553,01 zł

Środki żywnościowe 85 357,19 zł

Materiały do terapii 29 974,52 zł 

Koszty finansowe (odsetki bankowe) 7 833,17 zł

RAZEM WYDATKI 3 868 408,63 zł

Wynik finansowy za 2016 - 314 871,85 zł

OGÓŁEM 3 553 536,78 zł



Dochody Koszty 

Wpływy z odpisu 1% Imprezy i zebrania członków stowarzyszenia w tym: 
bal karnawałowy, spotkanie wigilijne

1 168,82 zł

16 182,09 zł
Szkolenia 1 970,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, 
znaczki pocztowe)

1205,68 zł

Usługi obce (usł. telekomunikacyjne, informatyczne, 2 630,02 zł

Usługi remontowe (ul. Zbylitowska 9 a) 9 207,57 zł

DOCHODY 

16 182,09 zł

RAZEM WYDATKI

16 182,09 zł



 PSONI Koło w Tarnowie 

 Przedszkole Kolorowy Zakątek przy PSONI Koło w Tarnowie 

 Warsztat Terapii Zajęciowej – PSONI Koło w Tarnowie 

 Dom Pomocy Społecznej PSONI - Koło w Tarnowie 



My, Rodzice, członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Zarządów Kół Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierający każdego
roku ponad 25 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny,
zaniepokojeni nieuwzględnianiem w formułowanych obecnie przez rząd rozwiązaniach
legislacyjnych 54. letniego doświadczenia Stowarzyszenia, sprawdzonego w budowaniu
kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ponad 100 miastach
Polski,

apelujemy o: 

 włączenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w proces tworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza 
dotyczących osób z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością, już na etapie opracowywania 
założeń do projektów aktów normatywnych; 

 uwzględnienie w założeniach projektów aktów normatywnych dorobku Stowarzyszenia, 
standardów i wypracowanych procedur realizowanych w sieci ponad 400 placówek i stałych 
form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości; 

 uwzględnianie w podejmowanych działaniach obowiązku poszanowania godności każdej osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz realizowanie w pełny i skuteczny sposób wszystkich 
praw człowieka, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

Apel przyjęty w dniu 14 maja 2017 przez 101 osób, podczas Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Przewodniczących Zarządów Kół. 



1. Kontynuowanie działań mających na celu wyrównywanie szans osób z niepełno-sprawnością intelektualną, 

tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 

w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. 

2. Powołanie zespołu do spraw indywidualnego rozwoju osób niepełnosprawnych – „Indywidualne szanse”

3. Zintensyfikowanie działań mających na celu wyodrębnienie w systemie ochrony zdrowia wczesnej interwencji jako 

specjalistycznego świadczenia gwarantującego dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub z już 

zdiagnozowaną niepełnosprawnością kompleksową rehabilitację, zgodnie z rodzicielską ideą oraz standardem 

przez lata wypracowanym i udoskonalanym przez PSONI. 

4. Podjęcie działań skutkujących przyznaniem Ośrodkom Wczesnej Interwencji statusu ośrodków koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczych, o których mowa w rządowym Programie „Za życiem”. 

5. Przygotowanie założeń spójnej koncepcji/strategii ogólnopolskiej kampanii: 2018 – ROK WCZESNEJ 

INTERWENCJI. 

6. Zorganizowanie zebrania szkoleniowo-informacyjnego, tematycznego dla przewodniczących Zarządów Kół 

prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze z udziałem kierowników/dyrektorów ośrodków.

7. Zorganizowanie spotkania przewodniczących Zarządów Kół i kierowników warsztatów terapii zajęciowej celem 

wypracowania stanowiska PSONI w zakresie kierunków pożądanych zmian w działalności warsztatów, w tym 

w szczególności realizowanych zadań oraz roli warsztatów w systemie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

8. Zorganizowanie spotkania szkoleniowo-informacyjnego, tematycznego dla przewodniczących Zarządów Kół 

prowadzących środowiskowe domy samopomocy z udziałem kierowników placówek. 

9. Utworzenie na stronie Zarządu Głównego PSONI internetowego forum wymiany informacji dla Zarządów Kół, 

dyrektorów/ kierowników OREW, OWI, WTZ, ŚDS, ZAZ. 

10.Zorganizowanie tematycznych spotkań regionalnych skoncentrowanych na wzmacnianiu tożsamości członków 

Stowarzyszenia, świadomości misji i celów działania organizacji. 



1. Kontynuowanie działań mających na celu wyrównywanie szans osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich 

praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, 

działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. 

2. Dokończenie prac remontowych w budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a

3. Budowa windy w DPS przy ul. Modrzejewskiej 48

4. Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy budynku przy ul. Ostrogskich 5b


