
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego ,,Promyk”

w Gnieźnie –Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2006

Zgodnie  ze  statutem  celem  stowarzyszenia  ,,Promyk”  jest  niesienie  pomocy  osobom 
niepełnosprawnym poprzez poprawę warunków zdrowotnych w formie rehabilitacji fizycznej 
jak  również  duchowej  dla  uzyskania  lepszej   kondycji  fizycznej  i  psychicznej  ,ponadto 
wyzwalanie aktywności zawodowo- społecznej i kulturalnej. Powyższe cele Stowarzyszenie 
realizuje  podejmując  różnorodne  działania  w  dziedzinie  edukacji  i  kultury  ,działania 
dotyczące promocji i ochrony zdrowia, a także integracji europejskiej i pomocy charytatywnej 
osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
    Na  mocy  postanowienia  Sądu  Rejonowego  w  Poznaniu  od  dnia  22.09.2005  roku 
Stowarzyszenie jest  Organizacją Pożytku Publicznego nr KRS 0000055368.
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia ,,Promyk” jest następująca:

-Gniezno –jednostka macierzysta ,a  w  terenie :
-Oddział Witkowo
-Oddział Trzemeszno
-Oddział Kiszkowo
-Oddział w Dębnicy

Liczba członków Stowarzyszenia ,,Promyk” Gniezno w roku 2006 wyniosła 237 osób .

Swoje cele statutowe w 2006 roku  Stowarzyszenie zrealizowało następująco :
a)w zakresie rehabilitacji 
-zorganizowano 2 turnusy rehabilitacyjne w których wzięły udział 42 osoby . Turnusy 
zorganizowaliśmy w  Sarbinowie i Jarosławcu.
-3 razy w tygodniu w Stowarzyszeniu ,,Promyk” odbywają się ćwiczenia rehabilitacyjne 
na sali w których bierze udział około 45 osób tygodniowo.
-W  gabinecie  fizykoterapii  wykonywane  są  zabiegi:  diadynamik  ,galwanizacja, 
jonoforeza, stymulacje ,łóżko magnetyczne, lampa solux ,lampa bioptron, laser ,masaże. 
Przeciętnie tygodniowo korzysta z tych usług ponad 20 osób.
-Zorganizowano   prelekcje  na  temat  zdrowia  pod  kierunkiem  Pani  doktor   Doroty 
Wieruszewskiej 
-Zorganizowaliśmy  II  Zlot  Samochodowy  dla  osób  niepełnosprawnych  zakończony 
festynem rekreacyjno-sportowym w Gołąbkach. W zlocie wzięło udział 70 osób , a w 
festynie  majowym  180  osób.  W  festynie  tym  uczestniczyła  również  delegacja  osób 
niepełnosprawnych z Dahme (Niemcy) .
-W miesiącu sierpniu 2006 roku zorganizowaliśmy  obóz sportowo-rehabilitacyjny dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sianożętach. W Obozie uczestniczyły 40 osób.
-W połowie miesiąca  września delegacja ,,Promyka” wyjechała z rewizytą do Niemiec do 
Juterbog  na  spotkanie  integracyjne  z  tamtejszym  Stowarzyszeniem  osób 
niepełnosprawnych,  a  ponadto  wzięliśmy  udział  w  Międzynarodowych  Targach 
Rehabilitacyjnych w Berlinie.
-Na przełomie września i października członkowie ,,Promyka” wyjechali z rewizytą do 
zaprzyjaźnionej organizacji osób niepełnosprawnych w Esztergom (Węgry).
-W miesiącu październiku odbył się festyn integracyjny w Gozdowie ,w którym wzięło 
udział 78 osób.
-Została zorganizowana również wycieczka na Podlasie ,w której wzięło udział 16 osób.
-W  roku  2006  odbyły  się  2  spotkania  członków,a  mianowicie  z  okazji  Świąt 
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, w których wzięło udział  230 osób

b) w dziedzinie kultury i rekreacji



-   W miesiącu styczniu odbyła się wystawa Pana Ryszarda Manuszaka pt. ,,Moje pejzaże” 
– Ustami malowane

-W miesiącu lutym  2006 roku odbyła się wystawa fotografii w galerii ,,Promyk”      pn. 
,,Trzecie oko”  autorstwa członka Stowarzyszenia Zbigniewa Lapisa
-w miesiącu wrześniu 2006 odbył się wernisaż połączony z wystawą obrazów członka 
Stowarzyszenia Zdzisława Niteckiego pn. ,,Pamiętajcie o ogrodach”
-W  maju  2006  roku  w  Gołąbkach  odbyły  się  tygodniowe  ,,Warsztaty  rękodzieła 
artystycznego” ,  w których udział  wzięło 20 osób niepełnosprawnych w tym dzieci  z 
ośrodków szkolno-wychowawczych.

W roku 2006 odbyło się 12 posiedzeń Zarządu ,,Promyka” Gniezno , na których  omawiano 
bieżące sprawy i podjęto następujące uchwały:

-o ostateczne załatwienie zatwierdzenia statutu przez Sąd w Poznaniu 
-uaktualnienie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
-o powstaniu oddziału Stowarzyszenia ,,Promyk” w Dębnicy
-dalsze kontynuowanie budowy  ośrodka socjo-terapetyczno-edukacyjnego w Dębnicy
-zatwierdzenie planu pracy i preliminarza budżetowego na rok 2007
-wzięciu  udziału  w  konkursach  ofert  w  Urzędzie  Wojewódzkim  ,Urzędzie 
Marszałkowskim w  Poznaniu ,w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie i PCPR w Gnieźnie
-o zakupie komputera
-o zakupie sprzętu rehabilitacyjnego -lasera
-o wykonywaniu bieżących remontów obiektu w ramach możliwości finansowych

Poczyniono prace remontowe obiektów  w Dębnicy i opracowano projekty zagospodarowania 
oraz   przebudowy  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  i  elektrycznej  w  tym  obiekcie,oraz 
położono nowy dach.

W  2006  roku  Stowarzyszenie  ,,Promyk”  Gniezno  kontynuowało  współpracę   z 
organizacjami pokrewnymi takimi jak:

-Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
-Polski Związek Niewidomych koło Gniezno
-Polski Związek Głuchych w Gnieźnie
-Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie 
-Ośrodkami Szkolno Wychowawczymi z miasta i powiatu Gnieźnieńskiego
-oraz organizacjami osób niepełnosprawnych z Węgier i Niemiec

W 2006 roku współpracowaliśmy z  administracją publiczną :
-Starostwem Powiatowym 
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 
-Urzędem Miasta Gniezna 
-Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie 
-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie 
-Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 
-Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu 
-Gminnymi Urzędami z Witkowa ,Trzemeszna , Kiszkowa oraz Kłecka

Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim członkom ,którzy w roku 2006 czynnie 
działali dla dobra naszej organizacji. Mamy nadzieje ,że również w roku bieżącym możemy 
liczyć na Państwa pomoc.

Zarząd Stowarzyszenia
,,Promyk” w Gnieźnie
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