
                                                                                           Zielona Góra, dnia 01.02.2007 r.

S P R A W Z D A N I E
z działalności merytorycznej

STOWARZYSZENIA  POMOCY
OSOBOM  AUTYSTYCZNYM „DALEJ  RAZEM”

w Zielonej Górze

I. Informacje o organizacji

Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”

Siedziba i adres: ul. Zachodnia 61, 65-552 Zielona Góra, 
                             (terapia prowadzona jest na al. Niepodległości 16 w Zielonej Górze) 

Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 30.08.2001, KRS: 0000040064

Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia:

Skład Zarządu:
Grażyna Kochaniak - prezes

Barbara Miernik-Zdanowicz zastępca prezesa
Anna Topolska - skarbnik

Bohdan Halczak - sekretarz
Anna Niezabitowska - członek
Kazimierz Bętkowski – członek

Katarzyna Piosik – członek

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Dominiak

Renata Kwiatkowska
Jerzy Hadzicki

Cele statutowe z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną:

a) działalność nieodpłatna:

1) 91, 33, Z, Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służy 
zdrowia szkolnictwa i organizacjami społecznymi.

2) 91,  33,  Z,  Korzystanie  ze  środków  masowego  przekazu  w  celu  rozpropagowania  działalności 
stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych.

3) 91,  33,  Z,  Gromadzenie  a  następnie  właściwe  dysponowanie  posiadanymi  zasobami  finansowymi, 
pochodzącymi ze składek członkowskich darowizn zapisów dotacji państwowych i społecznych.

4) 91, 33, Z, Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez: 
prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno- edukacyjnym dla osób autystycznych.



5) 91, 33, Z, Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez: 
organizowanie  okazjonalnych  imprez,  turnusów  rehabilitacyjnych,  instruktarzowych  i  wczasów 
rodzinnych.

6) 80,,,  Podejmowanie  różnych  działań  społecznych  na  rzecz  osób  dotkniętych  autyzmem  poprzez: 
prowadzenie  działalności  szkoleniowej  i  oświatowej  wspólnie  
z placówkami służby zdrowia i oświaty oraz innymi stowarzyszeniami.

7) 92, 51, B, Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez: 
utworzenie  i  prowadzenie  własnej  biblioteki  i  czytelni  
i wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.

8) 91,  33,  Z,  Współpraca  i  wymiana  doświadczeń  z  krajowymi  i  zagranicznymi  organizacjami  i 
placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.

9) 91, 33, Z, Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i 
seminariów w celu popularyzacji wiedzy o autyzmie i wymiany doświadczeń.

b) działalność odpłatna:

1) 91,  33,  Z,  Współdziałanie  z  władzami  państwowymi i  samorządowymi,  instytucjami,  placówkami 
służy zdrowia szkolnictwa i organizacjami społecznymi.

2) 91,  33,  Z,  Korzystanie  ze  środków  masowego  przekazu  w  celu  rozpropagowania  działalności 
stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych.

3) 91, 33,  Z, Gromadzenie  a  następnie właściwe dysponowanie posiadanymi  zasobami finansowymi, 
pochodzącymi ze składek członkowskich darowizn zapisów dotacji państwowych i społecznych.

4) 91, 33, Z, Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez: 
prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno- edukacyjnym dla osób autystycznych.

5) 91, 33, Z, Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez: 
organizowanie  okazjonalnych  imprez,  turnusów  rehabilitacyjnych,  instruktarzowych  i  wczasów 
rodzinnych.

6) 80,,,  Podejmowanie  różnych  działań  społecznych  na  rzecz  osób  dotkniętych  autyzmem  poprzez: 
prowadzenie  działalności  szkoleniowej  i  oświatowej  wspólnie  
z placówkami służby zdrowia i oświaty oraz innymi stowarzyszeniami.

7) 92, 51, B, Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez: 
utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni i wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu 
i zagadnień pokrewnych.

8) 91,  33,  Z,  Współpraca  i  wymiana  doświadczeń  z  krajowymi  i  zagranicznymi  organizacjami  i 
placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.

9) 91, 33, Z, Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i 
seminariów w celu popularyzacji wiedzy o autyzmie i wymiany doświadczeń.

Prowadzenie  działalności  gospodarczej: Stowarzyszenie  nie  prowadzi  działalności 
gospodarczej

II. Opis działalności prowadzonej w 2006 roku

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze z 
roku na rok zwiększa liczebność swoich członków. Każdego miesiąca zgłaszają się rodzice 
prosząc o pomoc dla swoich dzieci. Rok 2006 był czasem przyspieszonego rozwoju naszej 
instytucji.  Podobnie jak w latach ubiegłych priorytetem była terapia osób autystycznych z 
południowej części województwa lubuskiego.
Naszą  działalność  we  wspomnianym  obszarze  realizowaliśmy  poprzez  poniższe 
czynności: 
1. indywidualna terapia osób z autyzmem
2. zajęcia logopedyczne
3. zajęcia ruchowe  (gimnastyka korekcyjna)
4. zajęcia grupy wsparcia dla rodziców
5. zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży z autyzmem



6. badania dzieci  pod  kątem autyzmu

Powyższe czynności realizowane były dzięki pracy czworga terapeutek, dwie logopedy 
jednego psychologa, jednego rehabilitanta. Bardzo mocno w pracy z osobami autystycznymi 
wspierali nas wolontariusze.

Środki  na  prowadzenie  zajęć  były  zapewnione  dzięki  współpracy  z  Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Ponadto ramach Programu „PARTNER 
2006”, tę część naszej działalności zabezpieczały również środki z darowizn i 1% z podatku 
na Organizacje Pożytku Publicznego. 

Wielkim naszym zeszłorocznym sukcesem,  umożliwiającym rozwój  terapii  i  znacznie 
zwiększającym jej komfort było pozyskanie własnej siedziby przy ul. Niepodległości 16 w 
Zielonej  Górze.  Stowarzyszenie  dzięki  współpracy  z  władzami  miasta  Zielona  Góra 
dysponuje  trzema  pomieszczeniami,  w  których  odbywają  się  zajęcia  z  osobami 
autystycznymi.  Remont  pomieszczeń,  ich  wyposażenie  oraz  adaptacja  do  potrzeb  osób 
autystycznych  była  możliwa  dzięki  wsparciu  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Lubuskiego oraz instytucjom prywatnym m.in. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Fast oraz 
firmie Dual Meble – producentowi materiał .

Ważnym  elementem  zeszłorocznej  działalności  Stowarzyszenia  Pomocy  Osobom 
Autystycznym „Dalej Razem” była organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych 
dla członków naszej organizacji:

1.   Dzień Dziecka 
2. Spotkanie ze św. Mikołajem

Dzień  dziecka  odbył  się  na  terenie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w 
Drzonkowie.  Dzięki wsparciu PFRON’u (w ramach programu PARTNER 2006) 
oraz anonimowego darczyńcy atrakcjami były przejażdżka bryczką, pieczenie 
kiełbasek oraz upominki dla dzieci. Spotkanie ze Świętym Mikołajem uświetnił 
występ młodych artystów ze szkoły podstawowej w Drzonkowie. Impreza była dla nas 
wszystkich  okazją  by  po  raz  kolejny  spotkać  się  w  szerszym  gronie, 
porozmawiać  i  mile  spędzić  czas,  każde  z  dzieci  otrzymało  podarek  od 
Mikołaja. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu PFRON’u (w ramach programu 
PARTNER 2006) oraz Hurtowni Artykułów Spożywczych - Unima Sp. z o.o.
 

Oprócz  terapii  i  integracji  naszych  członków  ogromną  rolę  przywiązujemy  do 
promowania  wiedzy o autyzmie.  Nasze  działania  we wspomnianym obszarze  w 2006 
roku to:

1. Szkolenie podstawowe z zakresu Autyzmu dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy
2. Seminarium „AUTYZM – wczesne wykrywanie, terapia, codzienność”
3. „Autystycznie  uzdolnieni.  Fala  solidarności”  –  projekt  zrealizowany  w  ramach 

Rządowego  Programu  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich.  Projekt  realizowany  w 
partnerstwie z Centrum Informacji Młodzieżowej w Zielonej Górze.

Szkolenie poprowadzili specjaliści z naszego stowarzyszenia w ramach Programu PARTNER 
2006. Lokal na przeprowadzenie szkolenia udostępniło nam Centrum Wolontariatu działające 
przy  „Caritas” diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 



Seminarium odbyło się na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, adresatami działania byli 
studenci  wspomnianej  placówki.  Partnerem  przedsięwzięcia  był  Instytut  Pedagogiki  i 
Psychologii  Uniwersytetu  Zielonogórskiego.  Impreza  spotkała  się  z  ogromnym 
zainteresowaniem  studentów  oraz  mediów.  Seminarium  doszło  do  skutku  dzięki  pracy 
woluntarystycznej przedstawicieli SPOA „Dalej Razem” i życzliwości władz uczelni.
Projekt „Autystycznie uzdolnieni. Fala solidarności” został zrealizowany w pięciu szkołach 
średnich  znajdujących  się  na  terenie  działalności  SPOA  „Dalej  Razem”.  Honorowym 
patronem przedsięwzięcia był Lubuski Kurator Oświaty – Pan Roman Sondej. 400 uczniów 
regionu doświadczyło świata tak jak postrzegają go na co dzień osoby autystyczne, dzięki 
projektowi  zaktywizowliśmy  rodziców  osób  autystycznych.  Młodzież  objęta  naszymi 
działaniami wyraziła ogromną chęć włączenia się w pomoc osobom autystycznym. Więcej 
informacji  na  temat  projektu  znajduje  się  na  stronie  internetowej 
www.autyzm.zgora.pl/falasolidarnosci. 

Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji do pracy z osobami autystycznymi:

Stowarzyszenie  zostało  objęte  programem  pn.  „Autyzm-Akademia  dla  NGO’s, 
Aktywizacja  zawodowa i  społeczna  osób  z  autyzmem”,  którego  realizacją  zajmuje  się 
Fundacja  „Synapsis”.  Dzięki  objęciu  projektem nasi  specjaliści  mają  dostęp  do  szkoleń  i 
zdobywania doświadczeń na najwyższym poziomie. 

http://www.autyzm.zgora.pl/falasolidarnosci
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