Rozliczenie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2010
Warszawa, dnia 13.05.2011
1. Nazwa: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „KRASNAL”
Adres: 03- 187 Warszawa ul. Pancera 10
KRS 00000 25838
NIP

524 11 56 628

REGON 011849480
Cele statutowe:
(1)

obrona interesów dzieci niepełnosprawnych;

(2)

wspieranie możliwie pełnego usamodzielnienia się dzieci niepełnosprawnych

(3)

działanie na rzecz rozwoju różnych metod rehabilitacji;

(4)

motywowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywności życiowej i fizycznej;

(5)

niesienie pomocy dzieciom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy
organizacyjnej, medycznej, charytatywnej;

(6)

pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych rozwijanie
samopomocowego ruchu rodzin;

(7)

uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych;

(8)

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzin;

(9)

prowadzenie szerokiej pomocy dla rodzin – psychoedukacja, grupy wsparcia;

(10)

szkolenia informacyjne dla rodziców, pedagogów i innych zainteresowanych osób;

(11)

czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i człowieka;

(12)

działanie na rzecz promocji zdrowia.

2. Osoby reprezentujące Stowarzyszenie:
-

prezes Jolanta Śliwowska

-

wiceprezes Grażyna Bałza vel Betuza

-

sekretarz Dorota Gąsior

-

skarbnik /członek Elżbieta Demiańczuk
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3. Realizacja celów:
do realizacji celów Stowarzyszenia powołany został:
a) Niepubliczny ZOZ – 897 Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci „Krasnal” Warszawa ul.
Pancera 10
b) Filia nr 1 NZOZ Warszawa, ul. Śreniawitów 12 :
-

Poradnia Zdrowia Psychicznego „KRASNAL”

-

Poradnia Autyzmu „KRASNAL”

c) KRASNAL Ośrodek Terapeutyczny Warszawa ul. Wittiga 5, którym mieści się Zespół
Wychowania Przedszkolnego „Akademia Krasnoludków”

Poradnie realizują 2,3,4,5,9 i 11 pkt celów Stowarzyszenia
Poradnia realizowała cele poprzez kompleksową rehabilitację i integracje dzieci. Adresaci:
•

bezpośrednio:
a) dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowo i umysłowo, w wieku 0-18 lat,

kwalifikowana w oparciu o jedno z poniższych schorzeń:
mózgowe porażenie dziecięce,
uszkodzenie centralnego lub obwodowego układu nerwowego,
Wczesna Interwencja, (dzieci w pierwszych tygodniach życia),
upośledzenia umysłowe w stopniu różnym,
Zespół Downa,
autyzm i zaburzenia pokrewne,
ADHD
b) rodzice i opiekunowie
•

pośrednio: szkoły, przedszkola, pomoc społeczna i inne instytucje społeczne.

Do realizacji programu zatrudniona została specjalistyczna kadra medyczna i oświatowa
Specjaliści pracujący w Poradni posiadają wyższe wykształcenie. Lekarze z II st. Specjalizacji, z co
najmniej 5-letnim stażem pracy. Rehabilitanci posiadają tytuł magistra oraz kursy i szkolenia z
zakresu różnych metod rehabilitacji. Personel oświatowy – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i
inni specjaliści posiadają tytuł magistra oraz specjalisty dyplomowanego.
Dopuszcza się przyjęcie do pracy mniej wykwalifikowanego pracownika, któremu przydziela się
opiekuna z dłuższym stażem pracy. Ponad to raz w tygodniu odbywa się zebranie Zespołu, na
którym omawiani są pacjenci oraz planowana terapia dla nowo przyjętych pacjentów.
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Praca II-zmianowa, od poniedziałku do piątku w:
Poradni ul. Pancera w godz. 7.30-19.00
Poradni ul. Śreniawitów w godz. 8.00-19.00
ZWP ul. Wittiga w godz. 8.00 – 16.00
Poradnia proponowała swoje usługi w zakresie:
•

badania, porady lekarza:
neurologa (2 lekarzy)
specjalisty rehabilitacji medycznej (2 lekarzy)
ortopedy – traumatologa (1 lekarz)
psychiatry (2 lekarzy)
pediatry/pulmonologa (1 lekarz).

•

rehabilitacja wieloprofilowa:
NDT Bobath,
PETO,
Terapia Manualna
S.I.
PNF
Metoda Platzmana

•

fizykoterapia wspomagająca:
laseroterapia światłem czerwonym i niewidzialnym,
krioterapia,
ozonoterapia i kąpiel perełkowa,
jonoforeza, pulsotronic, tonoliza,
lampa solux
magnetronic, pole magnetyczne

•

masaż:
klasyczny całościowy lub częściowy,
Shantall,
aguavibron – masaż pod ciśnieniem wody.
ozonoterapia – masaż wodny

•

terapia psychologiczna wykonywana przez psychologów z min 3 letnim stażem pracy i
psychoterapeutów:
diagnoza (badania, testy),
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psychoedukacja i psychoterapia indywidualna dla rodziców,
•

terapia psychologiczna wykonywana przez mgr psychologii:
terapia indywidualna i grupowa z pacjentem,
testy psychologiczne
warsztaty psychologiczne,

•

terapia logopedyczna:
badania, porady i terapia indywidualna,
masaż logopedyczny,
instruktaże dla rodziców.

•

terapia

pedagogiczna

wykonywana

przez

pedagogów

specjalnych,

nauczycieli

dyplomowanych:
terapia indywidualna z pedagogiem specjalnym i reedukatorem,
terapia proprioceptywna i terapia taktylna,
samoobsługa i somatognozja,
terapia ręki,
terapia zajęciowa indywidualna i grupowa,
zajęcia metodą Weroniki Sherborne.
MDS Metoda Dobrego Startu
Terapia Zajęciowa
•

muzykoterapia

•

zajęcia relaksacyjne:

terapia w sali poznawania świata – światło + dźwięk (sala wyposażona w łóżko wodne,
magiczne akwarium, wodospad światłoczuły, solar z tarczami płynnymi, nagłośnienie –
muzyka relaksacyjna i wyciszająca).
•

integracja:
Rodzinne Integracyjne Olimpiady Sportowe,

•

współpraca:
z rodzinami pacjenta,
ze szkołą lub inną placówką oświatową,
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
z samorządem,
z innymi placówkami służby zdrowia.
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W ramach realizacji pkt 6 i 7 Stowarzyszenia zorganizowaliśmy:
−

IX Rodzinną Integracyjną Olimpiadę Sportową KRASNAL 2010

Olimpiady mają charakter otwarty, zabawa odbywa się na świeżym powietrzu. Głównym
celem jest integracja ze społeczeństwem, wspólna zabawa i nauka pomocy. Każdy
uczestnik otrzymuje złoty medal, pamiątkowy dyplom i upominki. Uczestnicy podzieleni
są na kilka grup. W każdej jest dwóch sędziów oraz wolontariusze – uczniowie szkoły
podstawowej. Konkurencje dostosowane są do możliwości i umiejętności każdego
uczestnika.
Realizację pkt 10 celów wykonaliśmy organizując Psychoedukację dla rodziców.
Kontynuujemy również współpracę z Instytutem INPPP w Chester, w roku 2010 zorganizowaliśmy
szkolenia podstawowe oraz rozpoczęliśmy trzecią edycję kursu Instruktorskiego metodą INPP.
Działalność gospodarcza – brak
4. dane:
liczba zatrudnionych osób wykonujących zadania medyczne w powołanych Poradniach: 66
etat : 16 osób, umowa zlecenia: 50 osób
łączna kwota wynagrodzeń: osobowy fundusz płac 662166,58
ZUS pracodawcy: 131 245,90
nagrody: brak premie: brak
średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia wypłacana członkom zarządu: 3700,00
średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia zespołu medycznego wypłacana pracownikom na
podstawie umowę o pracę: 3450 zł.
średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia zespołu medycznego wypłacana pracownikom na
podstawie umowy zlecenia: 1125,50,- zł. brutto
wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: 674 790,86
pożyczki pieniężne: brak kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: brak
obligacje, akcje: brak nieruchomości: brak
wartość aktywów i zobowiązań

AKTYWA 273 017,69

PASYWA 273 017,69

Dane z działalności zleconej Stowarzyszeniu:
NFZ umowa na rehabilitację dzieci i młodzieży
-

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju

-

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

-

Poradnia Autyzmu
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PFRON - PARTNER umowa na program PARTNER dofinansowanie do rehabilitacji i
terapii dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie do Olimpiady
Urząd miasta st. Warszawy Biuro Promocji Zdrowia umowa na zaplecze techniczne w
programie rehabilitacji dzieci w roku 2007-2010
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Fundacja Polsat – dofinansowanie do przeprowadzenia terapii słuchowej jednego pacjenta
poza kontaktem NFZ
Dzielnica Warszawa Białołęka
Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne – darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia
5. Zobowiązania podatkowe: Stowarzyszenie nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych
oraz innych obciążeń publiczno – prawnych
6. Sprawozdanie

zostanie

udostępnione

na

stronie

internetowej

Stowarzyszenia

www.krasnal.org.pl
7. W roku 2010 w Stowarzyszeniu odbyła się kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia
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