Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepe

nosprawnych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
w roku 2009
WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
adres: 60-688 Poznań, os. Wł. Jagiełły 3
data wpisu do rejestru KRS: 17 września 2003 r.
Numer KRS: 0000171753
Numer REGON: 634513585
Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy:
ZARZĄD FORUM:
Kołbik Konrad - Prezes Zarządu
Rominiecka-Gromniak Danuta - Wiceprezes
Grzymisławska-Słowińska Halina – Wiceprezes
Suterski Szymon - Sekretarz
Brzostek Grażyna - Skarbnik
KOMISJA REWIZYJNA:
Nowak Anna
Jolanta Gal
Kamińska Marianna
Cele statutowe
działalność nieodpłatna
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, organizacji, stowarzyszeń, grup
samopomocowych i instytucji w celu obrony ich praw i interesów
przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
promowanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi,
reprezentowanie interesów organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Forum wobec władz
państwowych i samorządowych,
inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki osób
niepełnosprawnych,
współpraca z osobami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów i pomocy osobom
niepełnosprawnym,
doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń
zrzeszonych w Forum oraz innych podmiotów zainteresowanych tą działalnością,
działalność informacyjna, popularyzatorska i wydawnicza służąca
środowisku osób
niepełnosprawnych,
prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych,
wspieranie stowarzyszeń i organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z administracją
państwową, samorządami oraz innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi,
podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych stowarzyszeń i
organizacji zrzeszonych w Forum.

działalność odpłatna
u doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń
zrzeszonych w Forum oraz innych podmiotów zainteresowanych tą działalnością,
u działalność informacyjna, popularyzatorska i wydawnicza służąca
środowisku osób
niepełnosprawnych,
u podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów
statutowych stowarzyszeń i
organizacji zrzeszonych w Forum.
działalność gospodarcza
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nie prowadzi
W 2009 roku Forum realizowało swoje cele statutowe poprzez:
ü
ü
ü
ü
ü

ü

prowadzenie Ośrodka Informacji WIFOON,
prowadzenia Biura Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych
prowadzenie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych, ul. Hetmańska
56, 60-219 Poznań,
szkolenie dla ZAZ w Wielkopolsce: Droga do aktywności zawodowej i społecznej osób z
ograniczoną sprawnością,
udział członków Zarządu w: Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Miejskiej Społecznej Radzie
ds. Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolskiej Społecznej Radzie Programowej ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.,
organizacja imprez integracyjnych w Czerwonaku, Jaszkowie i Śremie.

Szczegółowy opis działań realizowanych w 2009 r.
I. Ośrodek Informacji WIFOON
miejsce realizacji: os. Wł. Jagiełły 3, 60-688 Poznań
termin realizacji: 1 styczeń - 31 grudzień 2009
Pracownicy Ośrodka:
kierownik Ośrodka Informacji, ½ etatu
pracownik Ośrodka Informacji, ¼ etatu
Działania Ośrodka:
•
udzielanie informacji i doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia i
finansowania działalności osobiście, poprzez stronę internetową, e-maila oraz telefonicznie,
•
udzielanie informacji mieszkańcom miasta Poznania nt.: organizacji pozarządowych, placówek i
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
•
organizowanie szkoleń skierowanych do liderów, pracowników i wolontariuszy NGO
działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Poznaniu i Wielkopolsce:
- Wiedza warunkiem skutecznej pomocy – jak pomagać osobie dotkniętej choroba psychiczną, 11
maja 2009 r.
- cykl szkoleniowy Akademia Rozwoju Zasobów Ludzkich NGO, wrzesień-listopad 2009 r.
(dofinansowane w ramach PO FIO)
- szkolenie BHP, 5 listopada 2009
•
wystosowanie listu otwartego do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta w sprawie poprawy
współpracy pomiędzy władza samorządową i II sektorem w celu kształtowania polityki
społecznej Miasta Poznania i zwiększenia partycypacji społecznej w podejmowaniu kluczowych
dla Poznaniaków decyzji.
Rezultaty: 108 osób wzięło udział w szkoleniach, 82 osobom udzielono informacji i porady.
Źródła finansowania:
Miasto Poznań - dotacja w wys. 40 500,00 zł
PO FIO – dotacja w wys.: 44 253,00 zł
Działalność odpłatna (opłaty uczestników szkoleń): 3 662,50 zł
II. Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych
miejsce realizacji: os. Wł. Jagiełły 3, 60-688 Poznań
termin realizacji: kwiecień-grudzień 2009
Pracownicy Biura:
koordynator projektu, ½ etatu
radca prawny – umowa cywilno-prawna
Działania Biura:
•
udzielanie indywidualnych, mailowych i telefonicznych porad prawnych osobom
niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz organizacjom działającym na ich rzecz,
•
prowadzenie zakładki Biura na stronie internetowej www.wifoon.pl i zamieszczanie w nich
aktualnych informacji z zakresu prawa oraz studium wybranych przypadków,
•
organizowanie spotkań informacyjnych np. dot. regulacji prawnych z zakresu
ubezwłasnowolnienia, zatrudniania osób niepełnosprawnych,
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Rezultaty: 916 beneficjentów skorzystało z poradnictwa prawnego Biura oraz odbyły się 2 spotkania
informacyjne.
Źródło finansowania:
Miasto Poznań – dotacja w wys. 34 000 zł
Środki darczyńców: 1 800,00 zł
III. Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych
miejsce: ul. Hetmańska 56, 60217 Poznań
termin realizacji: 1 styczeń – 31 grudzień 2009
pracownicy Centrum:
koordynator projektu (2 os. x ½ etatu)
doradca zawodowy (1 os. x 1 etat)
psycholog (1 os. x 1 etat)
trenerzy pracy – (4 etaty: 4 os. x ½ etatu, 2 os. x 1 etat)
asystenci pracy – (1 i ½ etatu: 3 os. x ½ etatu)
Działania Centrum:
- aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością z Poznania i powiatu poznańskiego
poprzez realizację Ścieżki Aktywizacji: spotkania z psychologiem, spotkania z doradcą
zawodowym, stworzenie Indywidualnego Planu Działania i jego realizacja we współpracy z
trenerem pracy lub asystentem pracy,
- prowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii pracy, klubu osób
poszukujących pracy oraz klubu osób pracujących dla beneficjentów Centrum, grup wsparcia i
warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych będących beneficjentami Centrum,
- bieżąca aktualizacja zakładki Centrum na stronie internetowej www.wifoon.pl,
- promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych w szczególności na otwartym rynku pracy
poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami biznesu, inicjowanie współpracy z
podmiotami
działającymi na rzecz włączania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.
Rezultaty: udzielenie wsparcia 73 osobom niepełnosprawnym w ramach progr. „Trener pracy –
zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” oraz 118 osobom niepełnosprawnym i 18
opiekunom w ramach progr. „Asystent pracy – promocja i wdrażanie nowej formy wsparcia
osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Źródła finansowania:
PFRON – w ramach programy „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” dotacja w wys.: 223 603,69 zł
Miasto Poznań – w ramach programu „Asystent pracy – promocja i wdrażanie nowej formy wsparcia osób
niepełnosprawnych na rynku pracy” - dotacja w wys. 70 000,00 zł
IV Szkolenie dla ZAZ w Wielkopolsce: Droga do aktywności zawodowej i społecznej osób z
ograniczoną sprawnością
miejsce: ROPS w Poznaniu
termin: 17 grudnia 2009 r.
zaangażowani pracownicy: trenerzy (2 osoby – doradcy zawodowi, umowa zlecenie)
przeszkolenie 10 przedstawicieli wielkopolskich placówek Zakładów Aktywizacji Zawodowej.
Źródło finansowania:
Działalność odpłatna na zlecenie ROPS w Poznaniu, wartość zlecenia: 1 750,00 zł
V Imprezy integracyjne
a) VI Wielkopolski Integracyjny Plener Artystyczny Ośrodków Terapii Zajęciowej w Czerwonaku
partnerzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Gminny Ośrodek Kultury w
Czerwonaku,
miejsce: zakole Warty w Czerwonaku
termin: 19 maja 2009
liczba uczestników: 300 osób
b) VIII Piknik Rekreacyjny w Jaszkowie
partner: Olimpiady Specjalne Polska, Poznań-Wielkopolskie
miejsce: Centrum Hippiki w Jaszkowie/ k. Śremu
termin: 3 czerwca 2009
liczba uczestników: 400 osób
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c) Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Śremie
partner: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Koło Śrem
miejsce: sala sportowa Klubu Odlewnika w Śremie
termin: 3 lipca 2009
liczba uczestników: 150 osób.
Źródło finansowania:
Miasto Poznań w ramach realizacji proj. „Osoba niepełnosprawna w pełni sprawna” w wys. :
000,00 zł
Środki darczyńców: 1 200,00 zł

10

Forum wzięło tez udział w Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych i organizowanym w jego ramach
pikniku organizacji pozarządowych 19 września 2009 r. na Placu Wolności w Poznaniu. Przygotowane przez
nas stoisko wraz z atrakcjami dla mieszkańców Poznania otrzymało I nagrodę za najlepszą prezentację
organizacji.
Poznań, 17 lutego 2010 roku
sporządziła: Joanna Piotrowiak – kierownik Ośrodka Informacji

