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. Formulorz noleiy wypelniC w jqzyku polskim;

. Sprowozdawca wypelnio tylko przeznaczone dla niego biate polo;

. W trokcie wypetnionio formulorza istnieje mo2liwoSi dodawonio wierszy oraz zowijania tekstow w poloch;

. We wszystkich polach, w kt6rych iie bgdq wpisane odpowiednie informocje, naleiy wstowit poiedynczy znok myilnika (-).
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1. Nazwa organizacji POLSKI E TOWARZYSTWO STWARDN I EN IA ROZSIAN EGO OD DZIAI WARSZAWSKI

2. Adr"e-s siedziby i.dane

kontaktowe ',,

Kraj POLSKA Woleu/66r,v'/o MAZOWIECKIE Powiat M.ST.WARSZAWA

Gmina M.ST,WARSZAWA Ulica NOWOSIELECKA Nr domu L2 Nr lokalu

Mieiscowo66 WARSZAWA Kod pocztowy 00-465 POCZTA WARSZAWA Nr telefonu 22-83I-00-77

Ni faksu 22'-831.O0-76 E-mail biuro@ptsr.waw.pl Strona www www.ptsr.waw.pl

3. Data rejestrac:ii w Krajowym Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji Po2ytku
publicznego 2004-07-30

5. Numer REGON 14028520900000 6. Numer KRS 000011.0888

7. Sktad organu zarzQdzaj4cego organi2acji

(Naleiy wpisai imiono, nazwiska,oraz informacjg o funkrji
pelnionej przez poszczeg1lhiych czl6nk6w organu zdrzqdzajqcego)

lmiq i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ PAWLISZEWSKI PRZEWODNTCZACY

RADY ODDZIAt.U

TAK

BOZENA JELINSKA wTcEPRZEWODN TCZACA

RADY ODDZIAIU

TAK

MAT.GORZATA CZAPSKA WICEPRZEWODNICZACA

RADY ODDZIAI.U

TAK

JOANNA OKARMA SKARBNIK TAK

ANETA MAZUREK SEKRETARZ TAK

ELZBIETA DORACZYNSKA CZI-ONEK RADY

ODDZIATU

TAK

MARIA MAJEWSKA CZI.ONEK RADY

ODDZIAt.U

TAK
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DARIUSZ USOWICZ PRZEWODNICZACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

HALII\A PATYLA wTcEPRZEWODNICZACA

KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

BARBARA WIECKOWSKA SEKRETARZ KOMISJI

REWIZYJNEJ

TAK

9. Cele statutowe organizacji j

(Naleiy opisai cele no podstawie stotutu organizacii)

Towarzystwo jest organizacjq spotecznq obywateli polskich ze

stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaci6t,-dzialajqcq na gruncie

Konstytucji RP i majEcq na celu:

1. poprawq ich warunk6w 2yciowych i zdrowotnych oraz zwiqkszania

uczestnictwa w 2yciu spolecznym, gospodarczym, zawodowym,

kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,

2. jak najwszechstronniejszq ich rehabilitacjq i leczenie rozumianych, jako

proces osiqgania optymalnego funkcjonowania w spoleczeistwie po to,

by zapewni6 im mo2liwoii kierowania wlasnym 2yciem,

3. likwidacjq barier psychologiczno-spolecznych poprzez uSwiadomienie

pelnosprawnej spolecznoSci problematyki dotyczacej os6b ze

stwardnieniem rozsianym i ksztaltowanie partnerskich postaw miqdzy

tymi grupami,

4. artykutowanie i reprezentowanie interes6w os6b ze stwardnieniem

rozsianym w kraju oraz na arenie miqdzynarodowej.

1-0. Spos6b realizacji cel6w statutowych organi2acji

(Nolety opisot spos6b realizacii celow statutowych organizocii na

p odstaw ie statu tu org a n izocj i )

Cele swoje realizuje przez:

1-. wsp6ldziafanie z administracja pa6stwowq i samorzqdowq, plac6wkami

slu2by zdrowia i opieki spotecznej, a tak2e z innymi organizacjami

pozarzqdowymi pracujqcymi dla dobra i na rzecz os6b

niepef nosprawnych,

2. organizowanie pomocy czlonkom Towarzystwa w rozwiqzywaniu ich

problem6w 2yciowych poprzez informacjq, pomoc prawna i socjalno-

bytowa, finansowanie na ustalonych zasadach koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, spolecznej

oraz zawodowej, a tak2e wsp6ldziatanie w
nroaniznrv, nir r dzialalno(ci snolecznei. eosoodarczei i kulturalnei dla

chorych,
3. organizowanie samopom
przeciwdziafanie uczuciu re

bezradnoSci, szczeg6lnie w!
4. prowadzenie dzialalnoSci

uSwiadamiajqcej, zmierzajq

rozsia nym ze spoleczeristw,

wta6ciwych postaw Przy wy

masowego przekazu i wfasr

5. inicjowanie i uczestniczet

dotyczqcych 2ycia i warunkt
specyficznych potrzeb os6b

ich zaspokajania - zwlaszcz:

- ujawniania barier spoleczt

komunikacyjnych i innych, r

stwardnieniem rozsianYm z

rehabilitacjq oraz wystqPol

lich usuniqcie,

| 
- oprr.o*y*ania adekwatr

I stwardnieniem rozsianYm c

I ich mo2liwo6ciami fizycznyt

I zasad jego realizacji,

l- opiniowania i inicjowania

I rehabilitacyjnego niezbqdn

lpracq os6b ze stwardnienit

| 6. organizowanie kongres6

lzjazd6w, porad nictwa, imP

linnych, a tak2e oboz6w i w

ocy czlonkowskiej majqcej na celu

zygnacji, bezwarto6ciowoici, osamotnienia i

;r6d os6b najciq2ej poszkodowanych,

popularyzatorskiej, informacyjno-
cej do petnej integracji os6b ze stwardnieniem

:m ludzi pelnosprawnych i ksztattowanie
korzystaniu Srodk6w

rych publikacji,
rie w pracach badawczych oraz legislacyjnych

iw bytu, o5wiaty i wychowania oraz

ze stwardnieniem rozsianym, a tak2e sposobu

r w zakresie:

rych, organizacyjnych, a rchitektonicznych,
rgraniczajqcych kontakt os6b ze

e 6rodowiskiem i utrudniajqcych im

vanie do kompetentnych wladz z wnioskami o

rych rozwiqzad problemu dostepu os6b ze

lo r62nego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z

ni, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz

produkcji sprzqtu ortopedycznego i

ego lub usprawniajqcego 2ycie codzienne i

rm rozsianym.
w, konferencji, sympozj6w, posiedze6,

rez kulturalnych, rekreacyjnych, o5wiatowych i

czas6w,



7. podejmowanie i popieranie inicjatyw spolecznych zgodnie z celami

statutowymi Towarzystwa,
8. otaczanie szczeg6lnq opiekq dzieci os6b ze stwardnieniem rozsianym i

ich rodzin, a tak2e os6b z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,

9. budzenie i pogtqbianie wra2liwo5ci spolecznej r62nych Srodowisk do

dzialania na rzecz os6b ze stwardnieniem rozsianym,

10. prowadzenie dziatalno6ci wydawniczej zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami,

l-1. udzielanie pomocy interwencyjnej w zalatwianiu indywidualnych

spraw os6b ze stwardnieniem rozsianym,

12, ulatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania

zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tak2e

podejmowania dziatalnoSci spoleczno-u2ytecznej,

L3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,

14. zabieranie glosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu

statutowej dziatalnoSci towa rzystwa,

15.wsp6fpracq i wymiang doiwiadcze6 z innymi organizacjami i

instytucjami polskimi zagranicznymi i migdzynarodowymi,

16. reprezentowanie interes6w os6b chorych na stwardnienie rozsiane w

ramach uczestnictwa , na rzecz os6b chorych - za ich zgodq lub w ich

imieniu, w postqpowaniach sqdowych, administracyjnych oraz innych

toczqcych siq przed organami wladzy publicznej,

17. przeciwdziatanie uzale2nieniom i wykluczeniu spolecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby wSr6d chorych i ich rodzin.

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzieri 3L grudnia 2ot5r. byfo zarejestrowanych 1539 osoby, z czego

708 to czlonkowie aktywni, czynnie uczestniczqcy w dziataniach Stowarzyszenia, a 57 os6b to

czlonkowie wspierajqcy i honorowi, W roku 2015 przyjqto 53 osoby.

Dziqki Srodkom uzyskanym w ramach dotacji, oplat, darowizn oraz wplat z tytutu 1% w 2015 roku:

w ramach rehabilitacji ruchowej:
l.przeprowadzono 196 h zajq6 grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzglqdniajqcych stopieri

niepelnosprawno6ci. Zajqcia odbywaiy siq dwa razy w tygodniu po 2h. Lqcznie z zaigi skorzystato 25

os6b.
2.przeprowadzono 1928,5 h rehabilitacji domowej dla 63 os6b najmniej sprawnych. Jedna osoba

skorzystala z Srednio 30 godzin rehabilitacji.

3.Przeprowadzono 548,5 h masa2u usprawniajqcego, z kt6rego skorzystalo 84 osoby. Zajqcia odbywaly

siq dwa-trzy razy w tygodniu po Srednio 3h'

4.Przeprowadzono 131,5 h zajqd tai-chi, Zajqcia odbywafy siq dwa razy w tygodniu po 1,5 i 2 godziny i

prowadzone byty wg autorskiego programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung. Skorzystato z

nich 23 os6b.
5.Przeprowadzono 96 h zajqi jogi. Zajqcia odbywaty siq raz w tygodniu po 1,5 godziny, skorzystaiy z

nich 24 osoby.

6.Przeprowadzono 50 godzin zajqd Metodq Feldenkraisa. Zzaiqi skorzystalo 11 os6b.

T.Przeprowadzono zajqcia na basenie MSWiA, w kt6rych wziqlo udzial L8 os6b. Zakupiono 60 karnetow

na (wiczenia zespolowe i 48 karnet6w na basen. Cwiczenia w wodzie odbywaty siq dwa razy w tygodniu

po 0,5 godziny.

8.Raz w tygodniu, dziqki uprzejmo5ci Kancelarii Prezydenta, czlonkowie Towarzystwa mogli przez 1,5

godziny korzystad z basenu isifowni w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z mo2liwoSci takiej skorzystalo

13 os6b.
g.Przeprowadzono ponad 201,5 h wsparcia logopedycznego, z kt6rego skorzystalo L5 os6b'

l-0.Dofinansowano hipoterapiq -160 p6lgodzinnych jazd w Stajni Agmaja dla 8 os6b.

ll.Przeprowadzono 88 godzin zajqi choreoterapii w kt6rych wziqto udzial og6lem 9 os6b.

l2.Zakupiono 1"5 karnet6w na zajqcia indywidualne na basenie dla 5 os6b.

L3.Przeprowadzono 80 godzinny kurs obstugi komputera w kt6rym wziqlo udzial 8 os6b.

L4.Przeprowadzono kurs jqzyka angielskiego w wymiarze 146,5 godziny dla 5 os6b,

15.Sfinansowana lektorat jqzyka angielskiego w wymiarze 135 godzin dla 6 os6b.

16.Sfinansowano ponad 1330 przejazd6w transportem specjalistycznym na zajqcia rehabilitacyjne,

warsztaty ceramiczne i arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, czlonk6w petniqcych funkcje



spoteczne oraz asystent6w z podopiecznymi.

w ramach rehabilitacji spotecznej (w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej '

spotecznej):

lT.Sfinansowano blisko 12884 h pracy asystent6w u 47 os6b.
18.W 06rodku Artystycznym Nowolipie odbywaty siq raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w kt6rych

uczestniczylo 15 - 20 os6b w dw6ch grupach, a tak2e przeprowadzono 138 h zajq6 arteterapeutycznych
z kt6rych skorzystalo 17 os6b.

L9.Przeprowadzono 48 dwugodzinnych spotkafi grupy wsparcia z psychologiem dla 25 os6b.

20.Przeprowadzono 92 godziny zajqi z zakresu usprawniania funkcji poznawcrych pn. ,,Gl6wka
pracuje". Skorzystalo z nich 34 osoby.
2l.Przeprowadzdno szereg warsztat6w ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem, couachem,
fundraiserem, specjalistq ds. dziennikarstwa, doradcq zawodowym, fizjoterapeutQ, trenerem Qigong),
Zorganizowano szkolenie obslugi komputera wraz z pakietem WORD EXCELL, przeprowadzono

lektoraty jqzyka angielskiego jak r6wniei wyjazdy na Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty
Komunikacji Interpersonalnej dla ponad 100 os6b, kt6re przystqpily do projekt6w,,Czas na prace" oraz

,,Pomocna dlof 2" . Ponadto, osoby chqtne skorzystaty z po6rednictwa pracy, praktyk i sta2y w ramach
projektu ,,Czas na pracq".
22.Torganizowano 3 mniejsze spotkania integracyjne: spotkanie optatkowe, zabawq karnawafowq,

spotkanie wielkanocne, a takie wyj5cia kulturalne na koncerty jazzowe i muzyki powa2nej do

Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz 4 wycieczki po Mazowszu i Pielgrzymkq do Czqstochowy.

23.Przeprowadzono szereg szkolei dla wolontariuszy organizacji - w szczeg6lnoSci byly to warsztaty

,,Psychodrama", ,,Techniki negocjacyjne",,,Aktualizacja przepis6w prawa wzglqdem os6b

niepelnosprawnych", ,,Superwizja", ,,Warsztaty dziennikarskie", W warsztatach wziqlo udzial 23 osoby

24.W dniach 19 -25 kwietnia 2015r. zorganizowano wycieczkq na Litwq, w kt6rej udzial wziqfy 32

osoby. Grupa zwiedzila Wilno, Troki, Patangq, Klajpedq i Kowno.

25.13 czerwca 2015 r. w sali 2108 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW miafo miejsce

spotkanie problemowe, podczas kt6rego odbyla siq prelekcja nt, ,,Zespofu pqcherza nadreaktywnego",
kt6rq poprowadzil dr hab. medycyny Marek Sosnowski - urolog oraz druga prelekcja nt. ,,Nowo6ci w
leczeniu SM" kt6rq poprowadzit dr Wojciech Wicha - neurolog, Ordynator Dziennego Oddziafu

Rehabilitacji lPiN w Warszawie.

Prelekcje spotkaly siq z du2ym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu, o czym Swiadczyt aktywny
udzial sluchaczy i zadawanie licznych pytad do prowadzqcych.

Drugq czq56 spotkania stanowifo Walne Zebranie Delegat6w Oddzialu Warszawskiego, kt6re, z uwagi

na brak wystarczajqcej liczby obecnych, rozpoczqfo siq w ll terminie, tj o 12.30. Podczas Zebrania, po

przedstawieniu treSci dokument6w, przyjqto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2OL4r.

26.W zwiqzku z realizacjq projekt6w dofinansowanych ze 6rodk6w Padstwowego Funduszu Rehabilitacji

Osdb Niepelnosprawnych, zorganizowano wyjazdy na warsztaty w kt6rych wziqlo udziaf ponad 60

os6b. Warsztaty dotyczyty szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej i spolecznej, komunikacji
interpersonalnej oraz poprawy funkcjonowania spolecznego dla os6b chorych na SM z umiarkowanym
lub znacznym stopniem niepelnosprawno6ci.
27.W dniach 2t-26.08.2015 zorganizowano 6-cio dniowe rekolekcje ignacjadskie w domu
rekolekcyjnym ksiq2y orionist6w w Brafiszczyku nad Bugiem. Rekolekcje prowadzil ojciec Waclaw
Oszajca.

28.26 czerwca 2O!5 r. juz po raz dziesiqty odbyf siq Piknik Integracyjny. Zostal zorganizowany na terenie
i we wsp6ludziale Oirodka Rekreacyjnego Klubu Dow6dztwa Garnizonu Warszawa przy ul. Wat
Miedzeszyiski 381. Piqkna, sloneczna pogoda sprawila, 2e na imprezq przybyfo ponad blisko 50 os6b.

Podczas pikniku wystqpit znany aktor teatralny i filmowy p. Julian Mere. Poczqstunek zapewnita

bezplatnie firma cateringowa Fabryka Smaq.

29.O5 paidziernika 2015 roku, w Teatrze 2ydowskim w Warszawie odbyf sie V Koncert Charytatywny na

rzecz cztonk6w Oddziatu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pt.

,,Korzenie". podczas kt6rego Oddziat Warszawski PTSR decyzjq Sejmiku Mazowieckiego dn.

05.10.2015r. zostal uhonorowany odznakq,,Zaslu2ony dla Mazowsza".
Koncert honorowym patronatem objql Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Koncert zostal zatytulowany,,TO I OWO POETYCKO I SWINGOWO". W3r6d artyst6w wystqpili: zesp6l

Singin' Birds, Julian Mere, a tak2e tancerzez naszego Towarzystwa. Koncert poprowadzil Ryszard

Rembiszewski. Na widz6w czekaly liczne atrakcje - m.in. aukcja, stoisko naszych ,,plastyk6w", pyszna

niespodzianka od Ministra Rolnictwa,

Serdecznie dziQkujemy firmom i osobom prywatnym, kt6re wsparty nasz koncert darami rzeczowymi.

Byli to:



Druk: MPiPs

. Na przelomie roku (lipiec-sierpieri) pozyskano dodatkowe Srodki finansowe w postaci darowizny

-Marszalek Adam Struzik,
-Ministerstwo Rol nictwa,
-Zwiqzek Pifki Rqcznej w Polsce,

-Polski Zwiqzek Podnoszenia Ciq2ar6w,
-Zygmunt Wypych,
-zesp6l Enej,

-Sp6ldzielnia I nwalid6w,,Swit",
-wydawnictwo Rebis,

-Polski Zwiqzek Sportowc6w Niepelnosprawnych,,Start",
-Cukiernia,,Malgosia",
-Lucia Bryja,
-Danuta Sqkalska,

-Teatr Zydowski wraz z pracownikami.

30.5 grudnia 2015 r. w sali Liceum Si6str Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 odbyto siq spotkanie

czlonk6w Oddzialu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Spotkanie

rozpoczqlo siq od podsumowania dziafalno6ci Oddzialu w 2015 roku, kt6re przedstawila Pani E12bieta

Doraczytiska Przewodniczqca Rady Oddziatu PTSR.

Nastqpnie wyklad pt ,,Nowo6ci w leczeniu SM" kt6ry poprowadzit dr Wojciech Wicha - neurolog,

Ordynator Dziennego Oddziatu Rehabilitacji lPiN w Warszawie. Po wykladzie istniala oczywi6cie

mo2liwo6i zadawania pytafi oraz uzyskiwania dodatkowych ciekawych informacji.

Jak co roku nie zapomniano r6wnie2 o podziqkowaniu wolontariuszom i czfonkom, kt6rzy wspierali nas

w 2015 roku. Wyr62nienie oraz drobny upominek otrzymali: Ryszard W6jcik, Jerzy Szczypi6ski, Elzbieta

Jechalik, Maria Barbachowska, Jacek Majewski, Adrian Kwiatkowski, Wlodzimierz Jastrzqbski, Hanna

Machcifiska, Jolanta Kaszyfiska, Katarzyna Szydfowska, Elwira Lachowicz, Roman Chr6st, Jerzy

Lewandowski, Katarzyna Czarnecka, Anna Sobierariska, Urszula Dobrzyniec, Gabriela Peda, Aleksandra

Krakowiak, Marek Biarda, Jan Grenwald, Wojciech Piedkowski, Jaroslaw Staniszewski, Michal

Swidowski, Bolestaw Kulkowski, Michat Suwiriski, Marta Kostyra, Barbara Bienias, Ola Lipka, Katarzyna

Rzeszowska, Adam Baliriski, Kazimierz Augustyniak, Tadeusz Zientek, Justyna Cabata, Przemyslaw

Gqbarczyk, Maria Murawska, Gabriela Bali6ska, Mateusz ldzik, Maria Wojaczek'

Kolejnym punktem zebrania bylo Walne Zebranie Oddzialu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa

Stwardnienia Rozsianego {WZ OW PTSR). Zebranie rozpoczqlo siq o godz. 11.30 w drugim terminie z

powodu niewystarczajqcej frekwencji w pierwszym terminie zaplanowanym na godzinq 11.15.

Tematem WZ OW PTSR byty wybory do Rady Oddzialu i Komisji Rewizyjnej. Wybory poprzedzone

zostaiy zlo2eniem sprawozdania z dzialalnoSci tych wtadz i udzieleniem absolutorium ustqpujqcej

Radzie Oddziatu na wniosek Komisji Rewizyjnej. Nastqpnie przystEpiono do procedury wyboru nowych

Wladz Towarzystwa. Zgtoszeni kandydaci mieli mo2liwo3i w kr6tkich wystqpieniach zaprezentowai

swoje osoby. Poprzez glosowanie tajne wyfoniono czlonk6w Rady Oddzialu: Malgorzata Czapska,

Bo2ena Jeli6ska, Aneta Mazurek, Andrzej Pawliszewski, Joanna Okarma, Maria Majewska, El2bieta

Doraczyfska, do Komisji Rewizyjnej: Halina Patyla, Dariusz Usowicz, Barbara Wiqckowska.

3l..Jak co roku, przygotowano i z pomocq wolontariuszy rozwieziono paczki Swiqteczne osobom

mieszkajqcych w Zakladach Opiekufczo-Leczniczych i Domach Pomocy Spotecznej.

w ramach dzialalno5ci wydawniczej :

32. Zredagowano i wydano:
- 4 numery kwartalnika "Nadzieja " w ilo6ci 1-200 szt. ka2dy

- Broszurq nt. usprawniania ruchowego,,Ruszamy po zdrowie" w ilo5ci 1500 szt

- Broszurq nt. dostosowania mieszka6 do potrzeb os6b niepetnosprawnych ,,Moja przestrzei" w ilo6ci

1500 szt.

- Broszurq promujqcq wolontariat w OW PTSR ,,Wolontariusze - pomocna dtoti" w ramach projektu

,,Wolontariusze filarem organizacji" w ilo5ci 2 ty5. szt.

Ponadto:
. Niemal od poczqtku dzialalno6ci Stowarzyszenia wysytane sq 2yczenia urodzinowe do wszystkich jego

k6w. Od lat zajmuje siq tym jedna z czlonkiri OW PTSR - Jolanta Kaszytiska - Wolontariusz.
. W pierwszym kwartale 2015 roku, za pomocq Srodk6w PFRON oraz wsparcia Fundacji HABITAT

POLAND i wolontariuszy OW PTSR zostat przeprowadzony drobny remont siedziby Oddziatu.

. Za po6rednictwem grantu finansowego z firmy BIOGEN IDEC zostal zakupiony dodatkowy sprzqt do

posiadanego przez Towarzystwo urzqdzenia REDCORD THERAPY MASTER wykorzystywanego podczas

zajqi rehabilitacyjnych w plac6wce.



celowej od firmy EuRoPoL Gaz S.A. kt6re w calo6ci zostaly zagospodarowane na zakup sprzqtu do

rehabilitacjitj. urzqdzenia PRAGMA lll oraz bieini.
. L2 wrzeSnia 2015r. wziqliSmy udziat w Vlllju2 SyMfonii Serc - o96lnopolskiej kampanii informacyjnej

organizowanej przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Przy stoisku Oddziafu

Warszawskiego PTSR mo2na byto zasiqgnq6 informacji o dzialalnoSci Oddzialu, porozmawia6 na temat
rehabilitacji i leczenia. Mo2na te2 byfo zaopatrzyi siq w publikacje wydawane przez nasz Oddzial.
. 4 paidziernika 2015r. w Sali Balowej Zamku Kr6lewskiego w Warszawie odbylo siq uroczyste

zakofczenie tegorocznej Symfonii Serc. Podczas Gali zostaty wrqczone honorowe odznaczenia PTSR

,,Ambasador SM", oraz podziqkowania w formie tytulu ,,Serce Serc". Odznaczenia te przyznawane sE

osobom i instytucjom szczeg6lnie zaanga2owanym w dzialania podnoszqce 6wiadomoSi spotecznq na

temat problematyki SM. Z Oddziatu Warszawskiego PTSR otrzymali: odznaczenie,,Ambasador SM" -
Robert Kempa - Burmistrz Dzielnicy Ursyn6w m.st. Warszawy; prof. Andrzej Tarlecki, Dziekan Wydzialu

Matematyki lhfprmatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

odznaczenie ,,Serce Serc" - pplk Tomasz Cholewiriski oraz firma cateringowa Fabryka SmaQ.
. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski prowadzi Program Leczenia i

Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR). W ramach tego programu chorzy zakladajq indywidualne

konta, na ktdre mogq zbierai Srodki z darowizn i t%, a nastqpnie wydatkowai je na 3ci6le okreSlone

cele zwiqzane z leczeniem i rehabilitacjq SM. Na koniec 2015r. w PLiR uczestniczyltl 32 osoby,

Projekty, w ramach kt6rych realizowane byty powy2sze dzialania to m.in.:

1) ,,Rehabilitacja ruchowa i spoleczna os6b chorych na SM"

Okres realizacji: 10.03.2014 - 31.72.2015r.
irodto fi na nsowania : Urzqd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zd rowotnej )

Celem projektu bylo zmniejszenie ograniczefi ruchowych jakie niesie ze sobq choroba, spowolnienie jej

postqpu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a tak2e stworzenie

mo2liwo5ci osobom z SM aktywnego uczestniczenia w 2yciu spolecznym.

Cele szczeg6lowe:
- wzrost aktywno6ci fizycznej
- zwiqkszenie aktywno6ci spotecznej
- poprawa stanu psychicznego

- wzrost Swiadomo6ci zdrowotnej
os6b ze stwardnieniem rozsianym, uczestnik6w zajqd rehabilitacyjnych i innych dzialari realizowanych

w ramach projektu.
W ramach projektu prowadzone byly nastqpujqce dzialania:

- grupowe iwiczenia ruchowe - grupy dla os6b mniej i bardziej sprawnych,
- joga - zajqcia relaksacyjne metodq ,,joga w 2yciu codziennym",
- ta i-chi - gimnastyka relaksacyjno-koncentrujqca,
- masa2 usprawniajqcy,
- zakup karnet6w na iwiczenia zespolowe i basen w szpitalu MSWiA na ul. Woloskiej,
- dofi na nsowanie przejazd6w na rehabilitacjq,

Rezultaty projektu:
- zwiqkszenie sprawno5ci ruchowej,
- poprawa czynno6ci chorych miqini istaw6w,
- poprawa koncentracji, stanu psychicznego oraz samopoczucia,
- poprawa funkcjonowania psychospolecznego,

- zwiqkszenie aktywno3ci spolecznej.

2),,Wolontariusze filarem organizacji"
Okres realizacji: 01,02.2013 - 31.72.2O75r.

irodto finansowania: Urzqd m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Spofecznej)

Celem realizacji zadania byto stworzenie trzech grup wolontariuszy, kt6re poprzez zglqbienie wiedzy nt

zagadnied z danej dziedziny (pomoc najmniej sprawnym, opracowanie wydawnictwa, fundraising i

sponsoring) i wziqcie udzialu w szkoleniach i warsztatach bqdq wspiera6 statutowE dzialalno6i Oddziafu

Warszawskiego PTSR.

Beneficjenci projektu uzyskali wiedzq z poszczeg6lnych dziedzin. Projekt zaklada r6wnie2 szkolenia

majqce na celu ewaluacjq ich pracy np. superwizja, kt6rych celem bqdzie zacie6nienie wiqzi pomiqdzy



Osiqgniqte rezultaty projektu :

- aktywizacja os6b niepefnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez wlqczenie ich w

prace wolontarystyczne,
- pozyskanie nowych wolontariuszy do realizacji dziala6 statutowych Stowarzyszenia,

- pozyskanie przez wolontariuszy wiedzy z zakresu dzialania Stowarzyszenia oraz idei wolontariatu,
- wzmocnienie ich poczucia przynale2no6ci do organizacji,

- wzrost wiedzy i umiejqtno6ci z zakresu dziedzin, w ramach kt6rych poszczeg6lne grupy wolontariuszy

bqdq Swiadczyli wsparcie,
- wzrost wiedzy i umiejqtno6ci z zakresu asertywnoSci, zasad udzielania pierwszej pomocy,

zastosowania psychodramy w radzeniu sobie ze stresem i rozwoju tw6rczo6ci,
- wsparcie wolontariuszy biorqcych udzial w projekcie ze strony Oddziafu Warszawskiego PTSR poprzez

szkolenia i warsztaty, jak r6wnie2 spotkania superwizyjne,
- integracja i wzmocnienie wiqzi w zespole,
- zwiqkszenie wiedzy o stwardnieniu rozsianym, dziatalnoSci Oddzialu Warszawskiego Polskiego

Towarzystwa Stward nien ia Rozsianego w5r6d Wa rszawia k6w,

- promocja wolontariatu, w szczeg6lnoSci wolontariuszy wsp6lpracujqcych ze Stowarzyszeniem.

3) ,,Pozosta6 aktywny - wsparcie asystenta w drodze do samodzielno5ci"
Okres realiza cji: 03.O2.2OL4 r. - 3o.tl.20t5 r.

lrodlo finansowania: Urzqd m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projekt6w Spolecznych)

Celem o96lnym zadania byta poprawa jako6ci Zycia i funkcjonowania os6b niepetnosprawnych, chorych

na stwardnienie rozsiane oraz ich bliskich poprzez zapewnienie r62norodnego wsparcia w formie
warsztat6w i zajq{ aktywizujqcych ich w Srodowisku lokalnym,
W wyniku realizacji projektu u jego beneficjent6w (os6b niepelnosprawnych w zwiqzku z SM,

mieszkafic6w m.st. Warszawy oraz ich bliskich) nastqpily:
- wzrost poziomu samodzielno6ci i brania odpowiedzialno5ci za swoje 2ycie,

- poprawa stanu psychicznego, poczucia wlasnej warto6ci,
- zmniejszenie poczucia osamotnienia,
- podniesienie wiedzy i umiejqtnoSci w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zwiqzanych z

chorobq,
- podniesienie wiedzy i Swiadomo6ci w zakresie formalno-prawnych aspekt6w ich sytuacji 2yciowej,

obowiqzujqcych praw i obowiqzk6w (w szczeg6lno5ci jako pacjenta, osoby niezamo2nej,

niepetnosprawnej, mieszkaica m.st. Warszawy, itd), przedstawienie mo2liwych form rozwiqzania

sytuacji, a tak2e wsparcie w jej rozwiqzaniu,

- zwiqkszenie sprawnofci neuropsychologicznej,
- integracja i aktywizacja spofeczna, a tak2e ograniczenie stopnia wykluczenia spotecznego,

- wsparcie spoleczne,
- wzrost aktywno5ci spofecznej.

4) ,,Pozostari aktywny - wsparcie asystenta w drodze do samodzielno6ci"
Okres realiza cji: 07.t2.2ot5 r. - 30.11.2018 r.
lrodlo finansowania: lJrzqd m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projekt6w Spolecznych)

Celem o96lnym zadania byla poprawa jakoSci 2ycia i funkcjonowania os6b niepetnosprawnych, chorych

na stwardnienie rozsiane oraz ich bliskich poprzez zapewnienie r62norodnego wsparcia w formie
warsztat6w i zajqi, aktywizujqcych ich w Srodowisku lokalnym.
W wyniku realizacji projektu u jego beneficjent6w (os6b niepelnosprawnych w zwiqzku z SM,

mieszkafc6w m.st. Warszawy oraz ich bliskich) nastqpily:
- wzrost poziomu samodzielnoici i brania odpowiedzialno5ci za swoje 2ycie,

- poprawa stanu psychicznego, poczucia wlasnej warto5ci,
- zmniejszenie poczucia osamotnienia,
- podniesienie wiedzy i umiejgtno5ci w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zwiqzanych z

chorobq,
- podniesienie wiedzy i :iwiadomo6ci w zakresie formalno-prawhych aspekt6w ich sytuacji 2yciowej,

obowiqzujqcych praw i obowiqzk6w (w szczeg6lno6ci jako pacjenta, osoby niezamo2nej,

niepelnosprawnej, mieszkaica m.st. Warszawy, itd), przedstawienie mo2liwych form rozwiqzania

sytuacji, a tak2e wsparcie w jej rozwiqzaniu,
- zwiqkszenie sprawnoSci neuropsychologicznej,
- integracja i aktywizacja spoleczna, a tak2e ograniczenie stopnia wykluczenia spolecznego,

Druk: MPiPS

- wsparcie spoteczne,
- wzrost aktywno6ci spolecznej.



5). ,,Sacrum i Profanum ll"
Projekt realizowany ze Srodk6w Samorzqdu Wojew6dztwa Mazowieckiego
okres realizacji: 1,5 lipiec 2Ot5 - 31 pa2dziernik 2015r.

Celem bylo przeciwdzialanie wykluczeniu os6b niepetnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane

w 2yciu turystycznym i kulturalnym, promocja walor6w turystycznych Mazowsza oraz szeroko pojqta

integracja spoleczna. Poprzez projekt pragniemy poprawii samopoczucie ijakoii 2ycia os6b

niepetnosprawnych, chorych na SM, aby turystyka stala siq ich pasjq mimo ogranicze6, jakie stawia

przed nimi ciqgle postqpujqca chorobq.
W ramach projektu zaplanowano:

-zorganizowanie 5 jednodniowych wycieczek,

-poznanie zabytk6w sacrum i profanum Mazowsza,

a tak2e szeroko rozumianq integracjq os6b niepelnosprawnych, chorych na SM.

Zaplanowane w ramach projektu dzialania wyzwolq u beneficjent6w pozytywne postawy spoleczne,

wptynq na wzrost ich aktywnoSci, pobudzq zainteresowania poznawcze, zwiqkszq wiedzq na temat
walor6w turystycznych i kulturalnych Mazowsza poprawiajqc przy tym ich koncentracjq
isamopoczucie.

6). ,,TeleNeuroforma Kliniczna - zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla os6b z

wybranymi chorobami neurologicznymi"
Projekt realizowany ze 5rodk6w Narodowego Centrum Badari i Rozwoju (NCB|R) w ramach programu

,,lnnowacje Spoleczne".
Projekt wsp6lny realizowany przez:

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski,

- Titanis Sp z o. o.,

- lnstytut Psychiatrii i Neurologii,

- Instytut Medycyny Do6wiadczalnej i Klinicznej PAN,

- Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, Stowarzyszenie Rodzin z Ataksjq Rdzeniowo-

M62d2kowq.
Okres rea I izacji : 01.01.2015r. - 3l.l2.2ot6r.
Projekt dotyczy rozbudowy Neuroformy - nowoczesnego programu komputerowego, sfuiqcego do

usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych. Program wykorzystuje elementy wirtualnej
rzeczywisto6ci. Tworzony jest z my6lq o pacjentach ze schorzeniami i urazami neurologicznymi.
W ramach projektu, Neuroforma zostanie rozbudowana o nowe moduty iwiczeniowe ze szczeg6lnym

uwzglqdnieniem potrzeb os6b z chorobq Huntingtona, ataksjq m62dikowo-rdzeniowq oraz

stwardnieniem rozsianym.
Nastqpnie cate narzqdzie zostanie poddane badaniom klinicznym, majqcym na celu dostarczenie

dowod6w na skuteczno5i Neuroformy w powy2szych grupach klinicznych.

7) ,,jeSte6My - publikacje dla os6b chorych na SM"
Okres reaIizacji: 01.01.2014r. - 3L03.20L7 r.
lrodlo finansowania: Pafstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach zadaf
zlecanych (..) - 13 konkurs
Celem projektu byta integracja spoteczna os6b niepelnosprawnych, w szczeg6lno(ci chorych na SM,

przeciwdzialanie ich poczuciu alienacji i osamotnienia,
W ramach projektu zaplanowano wydanie piqciu numer6w kwartalnika "Nadzieja", lnformatora
Oddziatu Warszawskiego PTSR oraz Broszury nt, diety w SM. Pisma drukowane sq powiqkszonq

czcionkq, co ulatwia czytanie osobom majqcym trudno6ci ze wzrokiem.
Kwartalnik ,,Nadzieja" skierowany jest do os6b niepefnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane,

ich rodzin oraz os6b i instytucji zainteresowanych problematykq tej grupy, ,,Nadzieja" integruje chorych

i, co waine, dociera do os6b, kt6re z powodu swojej znacznej niesprawno6ci majq ograniczony dostqp
do informacji i tego typu publikacji. Ponadto, kwartalnik trafia tak2e do os6b bezpo6rednio zajmujqcych

siq chorymi (w o6rodkach rehabilitacyjnych, instytucjach pomocowych) oraz do rodzin

niepelnosprawnych os6b z SM, co wptywa na poglqbienie ich wiedzy na temat choroby, radzenia sobie

z niq, przyslugujqcych ulg i uprawnieri, a tak2e umo2liwia lepsze zrozumienie chorego na stwardnienie
rozsiane.

Kontakt z publikacjami, nie tylko pozwolil pozyskai rzetelnq wiedzq o chorobie, pozna6 sposoby

radzenia sobie z niq, dowiedzie6 siq o dostqpnej pomocy, po jakq mo2na siqgnqi, ale tak2e zrozumie6,

2e z chorobq tq (po zaakceptowaniu wiq2qcych siq z niq ograniczei) mo2na nadal cieszy6 siq 2yciem.

Osobom pelnosprawnym projekt ponadto u6wiadomif, 2e chorzy na stwardnienie rozsiane sq dookola,
czasem jest im trudniej, ale starajq siq mimo wszystko funkcjonowad podobnie jak osoby bez tego



problemu

8) ,,SM'owa przysta6 - usprawnianie ruchowe i spoleczne chorych na SM"

Okres realizacji:01.04.2014r.-3L.03'2O15r. oraz 01.04'2015r- 31.03.2015 r.

2rodto finansowania: Padstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach zada6

zlecanych (..) - 11 konkurs

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczei ruchowych, spowolnienie postepu choroby, poprawa

kondycji psychicznej, a tak2e stworzenie osobom niepelnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepelnosprawnoSci, chorym na SM mo2liwo5ci aktywnego uczestniczenia w 2yciu spolecznym'

Cel ten zostanie osiqgniqty przez wzrost indywidualnie okre5lonych dla danego beneficjenta

kompetencji i umiejqtno5ci wplywajqcych na zachowanie lub zwiqkszenie jego aktywno5ci i

samodzielno5ci. '
Metodq osiqgniqcia celu projektu jest przygotowanie i realizacja Indywidualnych Plan6w Dzialania (lPD)

dla ka2dej osoby niepefnosprawnej, bqdEcej beneficjentem ostatecznym projektu. Ka2dy beneficjent

projektu, na podstawie wskazaf z lPD, bgdzie m6gt korzystai z wybranych grupowych i indywidualnych

zajqi, wspomagajEcych proces rehabilitacji fizycznej, spolecznej i psychologicznej.

W szczeg6lno6ci w ramach zajqi w plac6wce prowadzone sq takie zajgcia, jak:

1. rehabilitacja ruchowa,
2. masa2 usprawniajqcy,
3. zajqcia relaksacyjne jogi,

4. zajqcia tai-chi,
5. zajqcia metodq Feldenkraisa,

6. arteterapia z elementami terapii zajqciowej,

7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,

zajqcia,,Gt6wka pracuje",
poza salq Swiadczone bqdq:

pomoc logopedyczna
10. rehabilitacja domowa,
11. uslugi osobistego asystenta osoby chorej na SM,

12. 6wiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,

13. hipoterapia
Ponadto, projekt zaklada zwrot koszt6w przejazd6w na zajqcia i przejazd6w asystent6w z

podopiecznymi.

9) ,,lntegracja - sztukq wobec niepetnosprawnoici 2"

Projekt realizowany ze Srodk6w PFRON w ramach zada6 zlecanych (...)- L5 konkurs

Projekt wsp6lny: Lider - PTSR Oddzial t6di, Partner - PTSR Oddziat Warszawski

okres realizacji: 1 styczef 2015r. - 31 grudziei 2Ot5r.

Celem projektu byto zwiqkszenie aktywno3ci os6b niepetnosprawnych w 162nych dziedzinach Zycia

poprzez zorganizowanie warsztatdw integracyjnych o charakterze kulturalnym.

W ramach projektu zostaly zorganizowane cztery siedmiodniowe, integracyjne, warsztaty

arteterapeutyczne. Warsztaty skierowane byly do L28-ciu czynnie dziatajqcych, uzdolnionych

artystycznie czfonk6w oddzial6w PTSR z terenu catej Polski. W ramach ka2dego z czterech warsztat6w

zorganizowane zostaty zajqcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeutq zajqciowego. Wyjazdy

umo2liwily integracjq i przelamywanie poczucia alienacji, pozwalajqc tym samym zwiqkszyi

samodzielnoii os6b chorych na stwardnienie rozsiane poprzez rehabilitacyjne formy arteterapii.

Podczas warsztat6w opiekq zdrowotnq uczestnik6w zapewnil zatrudniony rehabilitant.

W trakcie warsztat6w zorganizowane zostanE r6wnie2 imprezy plenerowe (grill, ognisko), a tak2e

wyjazdy plenerowe prowadzone przez przewodnika, majqce na celu zapoznanie uczestnik6w ze sztukq i

kulturq danego regionu.

L0) ,,Czas na pracq"

Projekt realizowany ze Srodk6w PFRON w ramach zadafi zlecanych (...) - 15 konkurs

Projekt wsp6lny: Lider - PTSR Oddziat t6d2, Partner - PTSR Oddzial Warszawski

okres realizacji: L styczefi 2Ot5 r. - 31 marzec 20t6 r.
gl6wnym projektu jest wej6cie 128 os6b niepelnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym z

wojew6dztwa lfdzkiego, mazowieckiego, Swiqtokrzyskiego i zachodniopomorskiego na otwarty

Druk: MPiPS

rynek pracy dziqki zindywidualizowanym i kompleksowym uslugom oraz szerokiemu wsparciu.



Gl6wne dzialania, jakie bqdq realizowane to:

- kursy i szkolenia zawodowe,

- szkolenie jqzykowe,

- sta2e,

- Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Spolecznej,

- Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej.
Dzialania bqdq miaty na celu podniesienie poziomu aktywno(ci zawodowej oraz zdolnoici do
zatrudnienia os6b bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszar6w wykluczenia
spotecznego poprzezi

- wzmocnienie kompetencji spoleczno-zawodowych os6b z SM oraz zmian w 6wiadomo6ci dotyczacych
aktywnego 2ycia spoteczno-zawodowego,

- rozw6j kompetencji spoleczno-zawodowych zwiqkszajqcych szanse na rydku pracy u os6b ze

stwardnieniem rozsianym,

- udzielenie kbmpleksowego wsparcia psychologicznego, zawodowego i prawnego,

- szkolenia, kursy doszkalajqce i inne.

11) ,,Pomocn a dlo{ 2"
Projekt realizowany ze Srodk6w PFRON w ramach zadaf zlecanych (...) - 15 konkurs
Projekt wsp6lny: Lider - PTSR Oddzial Warszawski, Partner - PTSR Oddzial t6dl
okres realizacji: 1 kwiecief 2015 r. - 3L marzec 2016 r.

celem projektu jest zwiqkszenie samodzielnoici os6b niepetnosprawnych poprzez wdro2enie
kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajqi oraz warsztat6w majqcych na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejqtno3ci niezbqdnych do samodzielnego ich
funkcjonowania.
Projekt skierowany jest do 195 os6b niepelnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu
wojew6dztw mazowieckiego, 16dzkiego i zachodniopomorskiego. Zaklada opracowanie kompleksowego
programu rehabilitacji os6b chorych na SM, ktdry obejmie swoim dzialaniem problemy ruchowe,
psychologiczne i spoteczne.
Gt6wne dzialania jakie sq realizowane to:
-rehabilitacja w o5rodku,
-rehabilitacja w domu chorego,
-zajgcia na basenie,
-choreoterapia,
-lektorat j. angielskiego
-wyjazdowe warsztaty umiejqtno5ci spolecznych polqczone z iwiczeniami Qigong,



:. -- 

- ai -:1 ,,, ; 
ii', 

',.. 
- {. laK

, r.::r.: . ., ., 
,

Z.Z. rtote+ nodlt informacjq no trmot pqed.iiotu d1liiatnoeci

PribOmiot dziatalnsJcl Numer Kodu {PKD}

dzialafno5i na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej ispofecznej
os6b zagro2onych
wykl uczeniem spolecznym

Organizowanie pomocy 
I

czfonkom Towarzystwa 
I

w rozwiqzywaniu ich 
I

problem6w 2yciowych 
I

poprzez informacjq, 
Ipomoc prawnq i 
I

socjalno-bytowq,
finansowanie na"

ustalonych zasadach

koszt6w powszechnie
uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
reha bilitacji leczniczej,

spolecznej oraz
zawodowej, a tak2e
wsp6tdziatanie w
organizowaniu
dzialalno5ci spolecznej,
gospodarczej i

kulturalnej,
- organizowanie
samopomocy
czlonkowskiej majqcej

na celu
przeciwdzialanie

uczuciu rezygnacji,

bezwartoSciowoSci,
osamotnienia i

bezradno5ci,
szczeg6lnie wir6d os6b

najciq2ej
poszkodowanych,
- prowadzenie
dziatalnoSci
popularyzatorskiej,

informacyjno-
uSwiadamiajqcej,

zmierzajqcej do pefnej

integracji os6b ze

stwardnieniem
rozsianym ze

sooleczefstwem ludzi
pelnosprawnych i

ksztaftowanie

lwtaSciwych postaw przy

I 
wykorzystaniu Srod k6w

lmasowego przekazu i

lwlasnych publikacji.

88-tO-Z
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dzialalno6i na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej

os6b zagroionych
wykluczeniem spolecznym

Przeciwdzialanie 186-90-E

uzale2nieniom i

wykluczeniu
spotecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby
w6r6d chorych iich
rodzin w szczeg6lnoSci

poprzez: zajqcia
grupowej rehabilitacji
ruchowej, rehabilitacje
domowq, zajqcia jogi,

hipoterapiq, masa2,

- zajqcia tai-chi, zajqcia

na basenie,

indywidualne porady
prawne, psychologiczne

i socjalne, warsztaty
psychologiczne, grupq

wsparcia z

psychologiem, pomoc

asystenta osoby z SM,

szkolenia
asystent6w,warsztaty
ceramiczne i

arteterapeutyczne,
dofinansowanie
przejazd6w

transportem
specjalistYcznYm,

wydanie kwartalnika
Nadzieja, Informatora
oraz materiaf6w
informacyjnych - u lotki,
plakaty i kalendarze,

organizowanie spotkafi
okolicznoSciowych -
oplatek, spotkanie
karnawalowe,
wielkanocne oraz

spotkania z

prelegentami na

tematy zwiqzane z SM,
przygotowanie imprez
integracyjnych i

kulturalnych,
organizowanie szkolef
wyjazdowych,
wycieczek, rekolekcji i

pielgrzymek.





dzialalno6i na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spotecznej

os6b zagro2onych
wykl uczeniem spofecznym

Organizowanie pomocy
cztonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich
problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnq i

socjalno-bytowq,
finansowanie na

ustalonych zasa{ach
koszt6w powszechnie
uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabilitacji leczniczej,
spolecznej oraz
zawodowej, a takie
wsp6tdzialanie w
organizowaniu
dziatalnoSci spofecznej,
gospodarczej i

kulturalnej, -

organizowanie
samopomocy
czlonkowskiej majqcej
na celu
przeciwdzialanie
uczuciu rezygnacji,
bezwartoiciowoici,
osamotnienia i

bezradnoSci,

szczeg6lnie w5r6d os6b

najciq2ej
poszkodowanych, -

prowadzenie

dzialalnoSci
popularyzatorskiej,
informacyjno-
uSwiadamiajqcej,
zmierzajqcej do pefnej

integracji os6b ze

stwardnieniem
rozsianym ze

spoleczefistwem ludzi
pelnosprawnych i

ksztaltowanie
wla3ciwych postaw przy

wykorzystaniu Srodk6w
masowego przekazu i

wlasnych publikacji.
Pobieranie oplaty w
wysokoici 4 zl. za jeden

numer kwartalnika
Nadzieja zgodnie ze

stosownymi uchwalami
Rady Oddziafu
Warszawskiego PTSR.

88-10-Z



dzialaf noii na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej
os6b zagro2onych
wykluczeniem spolecznym

Przeciwdzialanie
uzale2nieniom i

wykluczeniu
spolecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby
w5r6d chorych i ich

rodzin w szczeg6lno6ci
poprzez: zajqcia
grupowej rehabilitacji
ruchowej, rehabilitacje
domowq, zajqcia jogi,

hipoterapiq, masa2, -

zajqcia tai-chi, zajqcia

na basenie,
indywidualne porady
prawne, psychologiczne

i socjalne, warsztaty
psychologiczne, grupQ

wsparcia z

psychologiem, pomoc

asystenta osoby z SM,
szkolenia
asystent6w,warsztaty
ceramiczne i

arteterapeutyczne,
dofinansowanie
przejazd6w
transportem
specjalistycznym,
wydanie kwartalnika
Nadzieja, Informatora
oraz materiaf6w
informacyjnych - ulotki,
plakaty i kalendarze,
organizowanie spotkaf
okoliczno5ciowych -
oplatek, spotkanie
karnawalowe,
wielkanocne oraz
spotkania z

prelegentami na

tematy zwiEzane z SM,
przygotowanie imprez
integracyjnych i

kulturalnych,
organizowanie szkoleri
wyjazdowych,
wycieczek, rekolekcji i

pielgrzymek, Na
podstawie stosownych
uchwat Rady Oddzialu
Warszawskiego PTSR,

85-90-E

aktualnie pobierana

iest opfata 2,5 zl.za

bilet do przejazd6w na

rehabilitacje.



dzialalno5i na rzecz os6b
niepelnosprawnych

Wsp6ldzialanie z 194-99-2
administracjq
paristwowq i

samorzqdowq,
plac6wkami stuiby
zdrowia i opieki
spolecznej, a tak2e z

innymi organizacjami
pozarzqdowymi
pracujqcymi dla dobra i

na rzecz os6b
niepelnosprawnyih. -
udzielanie pomocy
interwencyjnej w
zafatwianiu
indywidualnych spraw
os6b ze stwardnieniem
rozsianym, - ulatwianie
osobom ze

stwardnieniem
rozsianym
podejmowania
zatrudnienia oraz
podnoszenia

kwalifikacji
zawodowych, a tak2e
podejmowania
dzialalnoici spoleczno -
u2ytecznej, -

reprezentowanie
interes6w os6b chorych
na stwardnienie
rozsiane w ramach

uczestnictwa, na rzecz

os6b chorych - za ich

zgodq lub w ich imieniu.
w postqpowaniach
sqdowych,
administracyjnych oraz
innych toczqcych siq
przed organami wladzy
publicznej.



5.2. Nalei podoi irifotrhaik na temat pnedmiotu dziataln:oici
gospodorczei organizocii wroz z opisen] lei d:io_ldlnoici w okresie
sorawozdawczvm. a takie kodu/6w PKD 2007
odpowiodajqclgi/ych tej dznlahoiri*iti orgoniracja prowodzi
wilqcel niz i rodzaje dzioialnoici gospodorczef, naleiy poda(
informocjq no temat trzech gtdwnych rodzaj^w dziolalnolci (podonie

moksymatnie 3 kod6w), zaczyiajqc od gl6wnego przedmiotu

dziolalnoiii' "

LN]
rl^\ir
tlSl

1. tqczna kwota przychod6w organizacji og6fem (zgodnie z rachunkiem wynik6w/zysk6w i strat) 2,872,954.84 zl

a ) PrzyChody 
-z: 

dziata I no6ci n ieod platn ej po2ytku pu bl icznego 2,846,LI5.87 zI

b) Pr,zychody z d2ialalnosci odptatnej po2ytku publicznego 13,584.00 zi

c) Pr,zychody z, diiata,lnoici gospodaiczej 0.00 zt

d,) Przvihody f nansowe 11.,010.77 zl

e) Pozostafe piiychody 2,244.20 zl**s ''* 
%,,

2.1. Przychody zL% podatku dochodowego od os6b fizycznych 2'/1.,102.78 zI

2.2.7e lr6det publicznych og6lem: 7,OL6,870.4O zl

a) ze 6rodk6w europejskich w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych 0.00 zt

b) ze Srodk6w bud2etu pafstwa 859,017.01 zl

c) ze Srodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego 157.853.39 zi

d) ze Srodk6w pafistwowych funduszy celowych 0.00 zt

2.3.2e lr5det prywatnych og6lem: 86,046.66 zl

a) rze,,skfade k czfontcowikich 16,909.97 zl

b) z darowizn od os6b fizycznych 47,5O7.69 zl

e) z'da,rowizn od os6b prawnyth 21,529.0O zl

d) z ofiarnoSci publicznej (zbi6rek publicznych, kwest)
:::.]:.

0.00 zi

e) ze spadk6w, zapisdw 0.00 zt

f) z wptyw6w z majqtku (w szczeg6lno5ci sprzeda2y lub wynajmu skladnik6w majqtkowych) 0.00 zi







1.2. przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

pelne etatv
(AbV okreitit przecietne zatrudnienie nole2y zsumowoc wszystkie osoby zatrudnione na podstowie stosunku procy w

pos;zczeg6Inychmiesiqcochwokresiesprawozdowczym(**,,u|o

4.3 etatow

L.3. Liczba os6b w organizacji Swiadczqcych uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 78.0 os6b

2.1. Organizacja posiada cztonk6w

fii Talt

f Nie

2.2.Liczbacztonk6w organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozdawczego
708.00 os6b fizycznYch

4.00 os6b prawnych

".{

3.1. Organizacja korzystala ze Swiadcze6 wykonywanych przez wolontariuszy
Eaodnie z ustawq z dnia 24 kwietnio 2003 r, o dzialatnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, wolontoriuszomi sq osoby
'fiivczne, 

ktore ochotniczo i bez wynogrodzenia wykonujq iwiodczenio na rzecz organizocii, niezoleznie od tego, czy sq to

osoby ntiezwiqzone z orgonizacjq, czlonkowie, pracownicy, osoby lwiadczqce uslugi no podstawie umowy cywilnoprownei

c zy p r zedstowi ci e le wlod z org a n izo ci i )

r Tak

f* trlie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30

frZay *otorroriusz powinien byi liczony tylko roz, niezale2nie od liczby iwiadczeti wykononych no rzecz organizocii w
'okr"ri" 

spro*ordowczym i czosu pracy)

3.00 os6b

a) czionkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce ustugi na podstawie

w umowvcvwilnoprawnei, czlonkowieorganu zarzqdzajEcego
1.00 os6b

tym: t)t". "*t
2.00 os6b

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzeci organizacji przez okres od 30 dni do 6

miesiegy
lXoZdy *otontoriusz powinien byt ticzony tylko raz, niezole2nie od liczby lwiadczefi wykononych no rzecz orgonizacii w

okresie sprowordowczYm )

L0.00 osob

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby 6wiadczqce uslugi na podstawie

w umowvcvwilnoprawnei,cztonkowieorganu zarzqdzaiqcego
1.00 os6b

tym: ,)t* "*t
9.00 os6b

...
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych 6wiadczenie na rzecz organizacji przez okres dlt"*+q
miesiecv
(Kaidy wolontoriusz powinien byt liczony tylko roz, niezale2nie od liczby Swiadczed wykonanych no rzecz orgdnizacii w

okresie sprowozdowczY m )

15.00 os6b

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie

w umowvcvwilnoprawnei,czlonkowieorganuzarzqdzaiqcego
6.00 os6b

tYm: 
,) "'* "t*t

9.00 os6b

',1 .d'; 
l#

1.t-qczna kwota wynagrodzeri (brutto) wyplaconych przez organizacjq w okresie sprawozdawczym

H'Sfi

604,275.47 zl

a) z tytutu umdw o Pracq

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

188,441.47 zl

172,818.09 zl

0.00 zl



- piemie 15.623.38 zl

- inne 3wiadczenia 0.00 zl

415.834.00 zl

604,275.47 zl

\t ;-1rqUwieiku'i dziala:lno6ciq: odptatnq pozql f , bli.tn:go 10.972.00 zl

Wfil 593,303.47 zl

gospodarczq organizacji

0.00 zt

4. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu

zarzqdzajqcego organizacji, wliczajae wynagrodzenie zasadnlcze-, nagrooy, premle I Inne

Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne ,
Aby okreilli przecigtni'iiesiqczne wynagrodz;inie nole'iy: l.,iimowai wszystkie kwoty wynagrodzeri wyplacone w ciQgu

rokg sprawozdawczego (iticiajqlc wyiagroAzenie rysadnigl'e, nagrody, premie i lnne iwiadczenia oraz umowy

cywltnoprawne); 2. podziefie zsumowanq kwotq przez 72 (miesiqcy)

1,121.00 zl

5. WysokoS6 przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu

kontroli lub nadzoru, wliczajqc wynag,r:bdzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz

umowy cywilnopraWRe
(potrz kimintarz do punku 4)

0.00 zl

6. WysokoS( przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutio)'wyplaconego czlonkom innych,

nii organu zarzqdeajqcego, kontrOli lub nadzoru, organ6w organizaiji, wf iCzajac wyna.grodzenie

zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(pottz'koiintarz do punftu 4)

0.00 zl

7. Wysoko66 przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom

organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom

Swiadczqcym ustugi na podstawie umowy cywilnopr,awnej
(patrz komentorz do punku 4)

50.356.29 zl

umow11 tywilnoprawne

8. Wysoko6d najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego czlonkom organu

zarzqdzajqcego; wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz 1,281.16 zl

0.00 zl

LO. Wysoko5d najwyiszego miesiqcznego wynigrodzenia-(brutto) wyptaconefo'czfonkbm innych,

ni2 organu zarzqdzajqcego, kontro-li iub nadzoru, organ6w organiiaCji, wliczajqc wynagrodzenie

zasadnicze,nagrody;premieiinne5wiadczeniaorazumowycywi|noprawne

0.00 zl

11. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracowniko'm

organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 5wiadczenia, oraz

wynagrodzenia wypfaconegb osoborn Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,308.30 zl

12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzeri
(Moina podzielit sig z opiniq pubticzhq dodotkowymi uwagomi dotyczqcymi

poziomu lub konstrukcji wynogrodzei w orgonizacii, wdwczas nale2y wiiioi
te uwogi w pnygotowone pole) 

.: ,..

Czlonkowie organu zarzqdzaiqcego ani organu kontroli nie
otrzymujq wynagrodzenia z tytulu pelnionych funkcji.

."# l',,:ffir -- -.. ;_r1ffiff
tt*t 

. ,

1. Organizacja udzielala poiyczek pieniq2nych

r Tak

ff Nie

Druk: MPiPs tyl



0.00 zl

FW"i\rxg#f E W:::i l FT#.l
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Lp Nazwa zadania Cel(-elzad -'- Kwota

1 Rehabilitacja ruchowa i

spoleczna os6b chorych na

SM

Celem projektu byfo
zmniejszenie ogra niczei
ruchowych jakie hiesie ze sobq
choroba, spowolnienie jej
postqpu, poprawa kondycji
psychicznej chorych na

stwardnienie rozsiane, a takie
stworzenie mo2liwo6ci osobom
z SM aktywnego uczestniczenia
w 2yciu spolecznym.

M iasto Stoteczne Warszawa 36,L70.00 zt

2 Wolontariusze filarem
organizacji

Celem realizacji zadania bylo
stworzenie trzech grup
wolontariuszy, kt6re poprzez

zglqbienie wiedzy nt zagadnief
z danej dziedziny (pomoc
najmniej sprawnym,
opracowa nie wydawnictwa,
fundraising i sponsoring) i

wziqcie udzialu w szkoleniach i

warsztatach bqdq wspierai
statutowA dzialalnoii Oddzialu
Warszawskiego PTSR.

M iasto Stoteczne Warszawa 35,150.00 zf

3 Pozostad aktywny -
wsparcie asystenta w drodze
do samodzielnoSci

Celem zadania jest
podwy2szenie jako5ci 2ycia i

niezale2nego fun kcjonowania
os6b niepelnosprawnych,
chorych na SM, mieszkafic6w
m.st. Warszawy.
Cel ten byf i bqdzie realizowany
poprzez zapewnienie godzin

uslug osobistych asystent6w dla
os6b niepelnosprawnych,
chorych na SM mieszkaic6w
M.St.Warszawy

M iasto Stoleczne Wa rszawa 60,000.00 z1

4 Pozostaf aktywny -
wsparcie asystenta w drodze
do samodzielno6ci

Celem zadania jest
podwy2szenie jako5ci 2ycia i

niezale2nego funkcjonowania
os6b niepelnosprawnych,
chorych na SM, mieszkadc6w
m.st. Warszawy. Cel ten byf i

bqdzie realizowany poprzez
zapewnienie godzin uslug
osobistych asystent6w dla os6b
niepetnosprawnych, chorych na

SM mieszkaic6w
M.St.Warszawy

Miasto Stoleczne Wa rszawa L2,OIO.0Oz1



5 ,,Sacrum i Profanum ll" Celem bylo przeciwdzialanie
wykluczeniu os6b
niepetnosprawnych, chorych na

stwardnienie rozsiane w 2Yciu

turystycznym i kulturalnYm,
promocja walor6w
tu rystycznych Mazowsza oraz

szeroko pojqta integracja
spoleczna. Poprzez projekt
pragniemy poprawi6

samopoczucie i jako6i 2ycia

os6b niepelnosprawnych,
chorych na SM, aby turYstYka

stala siq ich pasjq mimo
ograniczefi, jakie stawia przed

nimi ciqgle postqpujqca

chorobq.

Samorzqd Wojew6dztwa
Mazowieckiego

14,830.00 zl

t+ laK

f Nie

l.,'!ir..: Kwotg

1 SM'owa przystari -

usprawnianie ruchowe i

spoleczne chorych na SM

Celem projektu bylo
zmniejszenie ogran icze6

ruchowych, spowolnienie
postqpu choroby, poPrawa

kondycji psychicznej, a tak2e

stworzenie osobom z SM

mo2liwo6ci aktywnego
uczestniczenia w 2yciu

spofecznym.

Paf stwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

337,957.24 zl

2 I ntegracja sztukq wobec
niepelnosprawno6ci 2

Celem projektu bylo
zwiqkszenie aktywno6ci os6b

niepelnosprawnych w 162nych

dziedzinach 2ycia poprzez

zorganizowa nie warsztat6w
integracyj nych o charakterze
kulturalnym.
W ramach projektu zostafY

zorganizowane cztery
siedmiodniowe, integracyjne,
warsztaty a rteterapeutyczne.

Padstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepetnosprawnych

77,424.00 zl



3 ,,jeSte6My - publikacje dla

os6b chorych na SM"
Celem projektu bYfo

zapewnienie osobom
niepelnosprawnym, chorYm na

SM, dostqpu do rzetelnej

informacji nt chorobY i

sposob6w radzenia sobie z niq'

Cel ten zostaf osiqgniqty
poprzez proPagowanie w
wydawanych przez nas

publikacjach tj. Kwartalnikach

Nadzieja, Informatorze oraz

Broszurze nt. dietY
pozytywnych przyklad6w 2Ycia z

chorobq, obowiqzujqcYch Praw i

ulg, moiliwo6ci i warunk6w

;rehabilitacji, leczenia a tak2e

lradzenia sobie z najczq6ciej

lwystqpujqcymi Problemami w

Itym schorzeniu.

Paistwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepetnosprawnych

98,355.6121

4 Czas na pracq Celem gt6wnYm Projektu jest

wejSciel23 os6b

niepefnosprawnYch ze

stwardnieniem rozsianYm z

terenu wojew6dztwa l6dzkiego,

mazowieckiego,
6wiqtokrzyskiego i

zachodniopomorskiego na

otwarty rynek PracY dziqki

zindywidualizowanYm i

I 
kompleksowym uslugom oraz

lszerokiemu wsparciu.

Paistwowy Fundusz Rehabilitacji

Os6b N iepelnosprawnych

2Il,700.OOzl

5 Pomocna dloti 2 Gl6wnym celem Projektu jest

zwiqkszenie samodzielnoSci

os6b niepelnosprawnYch
poprzez wdro2enie
kompleksowego programu

grupowych i indYwidualnYch

zajqi oraz warsztat6w majqcYch

na celu nabywanie, rozwijanie i

podtrzymywanie umiejqtnoSci

niezbgdnych do samodzielnego

ich funkcjonowania.

Pafistwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b N iepelnosPrawnYch

120,951.50 zt

6 ,,TeleNeuroforma Kliniczna -
zweryfikowa ny klinicznie
system domowej
rehabilitacji dla os6b z

wybranymi chorobami
neurologicznymi"

Projekt dotyczY rozbudowY

N eu roformy - nowoczesnego
progra mu komPuterowego,
slu2qcego do usPrawniania

funkcji ruchowych i

poznawczych. Program

wykorzystuje elementY
wirtual nej rzeczYwisto6ci.

Tworzony jest z mY6lq o

pacjentach ze schorzeniami i

urazami neurologicznYmi.
W ramach Projektu,
Neuroforma zostanie

rozbudowana o nowe modutY

6wiczeniowe ze szczeg6lnYm

uwzglqdnieniem Potrzeb os6b z

chorobq Huntingtona, ataksjA

m62d2kowo-rdzeniowq oraz

lstwardnieniem rozsianYm'

Narodowe Centrum Badafi i Rozwoju 34,875.00 zl

w"Hii
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1. W okresie sprawozdaWczym'organizacja realizowata za m6wienia pu bliczne

1 lex

fi f.,Jie

2. Informacja na temat realizowanych zam6wied i kwot otrzymanych na ich realizacjq

Lp Przedmiot zam6wienia Nazwa organu Kwota

:.;

1; Wykaz sp6tek; W kt6rych organizacja posihda co najmniej 20% udziat6W lub.akcji w kapitble zakladowym lub co najmniej ZQlo

o96lnej liczby glos6w w organie stanowiqcym sp6lki

Lp Nazwa sp6tki iiedziba sp6lki o/o udzialow
lub akcji w

kapitale

% udiialu w og6lnej
lic2bi€ glos6w

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organiiacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujqcy illczb?:kontroli

1 Urzqd Miasta Stotecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projekt6w Spolecznych I
2 Urzqd Miasta Stotecznego Warszawy, Biuro Polityki Zdrowotnej \
3 Urzqd Miasta Stotecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Spofecznej 2

4. Organizacja pneproWadzila:badanie spraWozdaniafinanscwego na podstaw,ie,ustaWyr 2 dnla 29

wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p6in. zm.) lub
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiqzku badania

sprawozdafi flnansofiych,organiz@i po2ylku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.28521 ,, ,- .

\ laK

ii ldie

5. Dodatkowe informacje
(Mo2no wpisot w poniisze pole inne informocje, kt6rymi orgonizacja chcialaby podzielit siq z opiniq publicznq)
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Andzej Pawliszewski,
Bo2ena Jelifiska,

Malgorzata Czapska,
Joanna Okarma,

20't 6-03-31
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