
 1 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 

„Dalej Razem” 
w 2008 ROKU 

 

 

 

 



 2 

I. INFORMACJE OGÓLNE......................................................................................3 
 
1. Dane Stowarzyszenia 
2. Cele Organizacji (statut) 
3. Główne zdarzenia prawne 
4. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 
5. Informacje finansowe 
6. Wynagrodzenia 
7. Wykaz pracowników ze wskazaniem stanowisk 
8. Sprawozdanie z prac zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 
„Dalej Razem” 

II. TERAPIA......................................................................................................10 

1. Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem 
2. Specjalistyczne wsparcie drogą do upodmiotowienia osób z autyzmem z 
południowej części województwa lubuskiego 

III. WSPARCIE RODZINY...................................................................................11 

1. Wspólny czas - wzmocnienie rodzin osób z autyzmem 
2. Poradnictwo - wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin 
3. Dzień Dziecka i Wyjazd Mikołajkowy 
4. Wolontariat  

IV. EDUKACJA Z ZAKRESU AUTYZMU..................................................................14 

1. Autystycznie uzdolnieni. Mamy historie! 
2. Autystycznie uzdolnieni. Zobowiązani wiedzą 
3. Szkolenia: „Autyzm – jak pomagać?” 
4. Autystycznie uzdolnieni 2008 
5. Europejski Tydzień Autyzmu 2008 

V. PROMOCJA…………………………………………………………………………………….………….17 

1. Internet 
2. 1 procent podatku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
  

Zaburzenia ze spectrum autyzmu stają się coraz większym problemem 
społecznym, szacuje się że autyzm dotyka dziś większej liczby dzieci niż AIDS, 
nowotwór czy cukrzyca (dane amerykańskie, Center for Disease Control and 
Prevention) . Problem wydaje się nie omijać południowej części wojeówdztwa 
lubuskiego – obszaru działania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej 
Razem”. Dla rodziców problem pojawia się już od momentu zauważenia 
niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka, a kończy się na strachu „co będzie z 
dzieckiem, gdy mnie zabraknie”. Nasz region jak i całą Polskę trapi problem braku 
infrastruktury i personelu które pomogą w rehabilitacji osób z autyzmem. SPOA Dalej 
Razem jest jedyną tego placówką w regionie, skupiającą rodziców osób z autyzmem, 
oferującą choć namiastkę profesjonalnego wsparcia. Koniec roku to ok. 70 rodzin 
członkowskich w organizacji oraz kilkanaścioro dzieci oczekujących na spotkanie 
diagnostyczne. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, iż w naszym zespole zadomowiła się p. dr 
neurolog Bogusława Woźniak a stopniowo w działania włączona jest p. dr Agnieszka 
Klimek-Żołnowska psychaitra dziecięcy. Dzięki realizacji licznych projektów możliwe 
było poszerzenie kadry terapeutycznej - do współpracy zapraszaliśmy specjalistów w 
swoich dziedzinach pracy ale także młode osoby które wcześniej zaangażowane były 
w życie stowarzyszenia jako wolontariusze. Mimo tego jednak działalność 
stowarzyszenia przypomina raczej poradnię niż profesjonalny ośrodek. Większość 
pracy terapeutycznej (dla osób z autyzmem zaleca się nawet 40 godzin tygodniowo) 
realizują rodzice w oparciu o wytyczne terapeutów. Problemem, którego nie udało się 
pokonać w 2008 roku były trudności lokalowe, przez co nie możemy czerpiąc z 
wzorów np. z Gorzowa Wlkp. stworzyć szkoły-specjalistycznego ośrodka, 
wprowadzając stabilność terapii poszerzając jej zakres, uniezależniając się od pisania 
projektów. W chwili obecnej przychody z projektów stanowią niemal 90% budżetu, 
pozostała kwota to akcja 1% podatku oraz składki członkowskie (pieniądze 
wykorzystano jako wymagany wkład własny do projektów – głównie na terapię). 
Większość konkursów w jakich bierzemy udział „startuje pod koniec pierwszego 
kwartału roku, początek 2008 r. był dla nas niezwykle trudny, jeszcze podczas 
Walnego Zebrania członków stowarzyszenia w marcu mieliśmy dziurę budżetową na 
ok. 70 tys zł. A jeśli mowa o Walnym Zebraniu, to warto wspomnieć o wyborach 
nowego zarządu. Martwić może stosunkowo niska frekwencja osób podczas zebrania. 
W marcu zmieniono również kilka zapisów statutu m.in. rozszerzając grupę 
odbiorców działań stowarzyszenia z „osób z autyzmem i ich rodziny” na „osoby z 
zaburzeniami ze spectrum autyzmu i ich rodziny”.  

Jest też kilka powodów do zadowolenia, mimo trudnego początku rok zakończyliśmy 
w dobrej kondycji finansowej – budżet stowarzyszenia urósł o ponad 100% w 
stosunku do poprzedniego roku. Dzięki temu mogliśmy rozwinąć działalność (głównie 
w obszarze promocji wiedzy o autyzmie, szkoleń specjalistycznych, oraz działań 
integrujących członków organizacji). Cieszy szerokie wsparcie wolontariuszy, 
angażujących się w bezinteresowną pomoc. Udało nam się pozyskać do współpracy 
licznych, wartościowych partnerów – szczególnie pośród innych organizacji 
pozarządowych oraz instytucji opieki zdrowotnej i systemu edukacji. 
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1. DANE STOWARZYSZENIA 
 

NAZWA ORGANIZACI: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 
„Dalej Razem”  

ADRES:  
 

ul. Zachodnia 61, 65-552 Zielona Góra 

TELEFON: 
 

+48 793 333 124 

E-MAIL: 
 

biuro@autyzm.zgora.pl 

STRONA INTERNETOWA: 
 

www.autyzm.zgora.pl 

BANK, KTÓRY OBSŁUGUJE 
ORGANIZACJĘ I NUMER KONTA: 
  

BPH PBK S.A. O/Zielona Góra  
80 1060 0076 0000 4018 9001 4191  

WŁADZE ORGANIZACJI: 
 

Walne Zebranie Członków 
Zarząd 
Komisja Rewizyjna 
 

DATA REJESTRACJI I NUMER 
KSIĘGI REJESTROWEJ 
STOWARZYSZENIA: 
 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NR KRS 0000040064, Data Rejestracji: 30.08.2001 
  

NR REGON: 
 

977 927 973  

NR NIP: 
 

929 16 79 997  

ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 
 

Sebastian Cycuła - Prezes Zarządu 
Barbara Miernik-Zdanowicz – Zastępca Prezesa Zarządu 
Anna Niezabitowska – Sekretarz Zarządu  
Grażyna Kochaniak – Skarbnik 
Mirosława Halczak– Członek Zarządu 
Anna Paluszkiewicz – Członek Zarządu 
 
 

 
 
 

2. CELE ORGANIZACJI 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
 

• Wszechstronna pomoc osobom autystycznym i ich 
rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy , edukacji , rehabilitacji ,  
integracji ze społeczeństwem  oraz poprawy zdrowia. 
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• Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie , 
problemach osób autystycznych i możliwościach ich  edukacji i 
rehabilitacji. 

• Utworzenia koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób 
autystycznych. 

• Utworzenie ośrodka diagnostyczno – edukacyjnego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 

• Prowadzenie terapii, rehabilitacji edukacji pozaformalnej. 

• Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 
instytucjami, placówkami służby zdrowia, szkolnictwa  i  organizacjami 
społecznymi . 

• Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu 
rozpropagowania działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych 
. 

• Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, 
zapisów, dotacji państwowych i społecznych. 

• Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób 
dotkniętych autyzmem poprzez: 

� prowadzenie ośrodka  o charakterze diagnostyczno-
edukacyjnym dla osób autystycznym; 

� organizowanie okazjonalnych imprez, turnusów 
rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych; 

� prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej 
wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty oraz innymi 
stowarzyszeniami; 

� utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i 
czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień 
pokrewnych; 

� realizację akcji promujących wiedzę o autyzmie; 

• Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych. 

• Organizowanie regionalnych , krajowych i międzynarodowych 
zjazdów , narad konferencji i seminariów w celu popularyzacji wiedzy o 
autyzmie i wymiany doświadczeń. 

• Systematyczną współpracę z wolontariuszami. 

 

3. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE 
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• Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na 

majątku Organizacji: 
nie występują 
 

• Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez 
Organizację gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością 
statutową: 

         nie występują 
 

• Kontrole działalności Stowarzyszenia w 2008 roku: 
nie wystąpiły 
 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA 
 

 
• Dział terapii 
• Dział wsparcia rodziny 
• Dział promocji wiedzy o autyzmie 
• Dział organizacyjny 

 
5. INFORMACJE FINASOWE 

 
• Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:  19 329,04 
• Wartość nabytych obligacji, akcji, udziałów:    nie dotyczy 
• Nabyte nieruchomości:   nie dotyczy 
• Nabycie środków trwałych podlegających ewidencji (pow. 5000 zł ):   

nie dotyczy 
• Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia: 

Suma aktywów:  514092,81zł 
Suma zobowiązań:  0,00zł 

• Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z budżetem z tytułu 
ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych informacji podatkowych: 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń z  umów o 
pracę, zlecenia i o dzieło) - odprowadzany jest na bieżąco. Została złożona  
roczna deklaracja PIT 4R; 

Podatek od osób prawnych – Stowarzyszenie jest zwolnione z tego 
podatku, w związku z tym nie jest składana deklaracja CIT 2, a jedynie roczna 
deklaracja CIT 8; 
Podatek od towarów i usług Vat – nie podlega 

• Informacja o działalności gospodarczej – Stowarzyszenie nie prowadzi 
działalności gospodarczej 

• Przychody statutowe Stowarzyszenia:  86 802,49 zł, w tym: 
przychody pieniężne (składki członkowskie): 25 799,37zł 
przychody pieniężne (dotacje):  15 000,00zł 
pozostałe przychody określone statutem: 46 003,12zł 
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• Koszty statutowe Stowarzyszenia: 26 603,46zł 
w tym: 
koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego:1 857,19zł 
 
koszty  realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego: 2 861,89zł 
 

• Koszty administracyjne Stowarzyszenia: 25 876,64zł 
• Źródła finansowania: 

darowizny od osób  prywatnych: 8112,00zł 
darowizny od firm: 1 550,00zł 
składki członkowskie: 25 799,37zł 
wpłaty 1%: 35 091,12zł 
dotacje i subwencje otrzymane i rozliczone: 15 000zł 

 
6. WYNAGRODZENIA 

 
• Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń za pracę dotyczącą kierowania 

            działalnością Stowarzyszenia. 
• Wydatki na wynagrodzenia z umów o pracę, zlecenia i umów o dzieło 

            Razem brutto 361 563,70 zł: wg wykazu poniżej 
 

 
 

7. WYKAZ PRACOWNIKÓW ZE WSKAZANIEM STANOWISK 
 

L.p Nazwisko i imię Stanowisko 
1. Augul Magdalena Logopeda 
2. Bartkowiak Katarzyna Terapeutka, prowadząca szkolenia 
3. Borys Alicja Prowadząca szkolenie 
4. Bielec Małgorzata Rehabilitantka 
5. Brodzińska Martyna Asystentka osoby z autyzmem 
6. Cycuła Sebastian Koordynator projektów, kierownik 

biura stowarzyszenia 
7. Deja Agnieszka Przygotowanie i opracowanie 

wyników badań na podstawie 
ankiet 

8. Depta Maria Przygotowanie i prowadzenie 
warsztatów 

9. Górski Krystian Grafik komputerowy 
10. Grochowska Joanna  Psycholog, prowadząca warsztaty 
11. Grygiel Małgorzata Terapeutka  integracji sensorycznej 
12. Grzesiewska Joanna Lekarz  
13. Hadzicki Grzegorz Informatyk 
14. Irisik Mateusz Udźwiękowienie filmu 
15. Jankowska Marzena Koordynator wolontariatu, 
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terapeutka metoda W.Sherborne 
16. Jarosz Małgorzata Korekta literacka tekstów 
17. Jaskulska Alicja  Przygotowanie i prowadzenie 

warsztatów 
18. Jagoda Alicja Prowadząca szkolenie 
19. Kochaniak Grażyna Porady ROIP 
20. Konopacka Elżbieta Terapeutka, prowadząca szkolenia,  
21. Konwińska Agnieszka Księgowa, koordynator projektu, 

asystent 
22. Kotowska Agata Asystentka osoby z autyzmem 
23. Kowalczyk Grzegorz Opracowanie grafik 
24. Kowalska-Krent Helena Organizatorka festynu 
25. Kuczkowska Dorota Organizatorka festynu 
26. Kwiatkowska Renata Organizatorka festynu 
27. Markowska-Byczek Katarzyna Przygotowanie i prowadzenie 

warsztatów 
28. Naumowicz Justyna Koordynator projektu   
 Niezabitowski Grzegorz Skomponowanie i wykonanie 

muzyki do filmu 
29. Olszewska Izabela Prowadząca szkolenie 
30. Pająk Radosław  Wykonanie zdjęć i montaż  filmu 
31. Pieprzyk Honrata Koordynator projektu, masażystka 
32. Piosik Katarzyna Terapeutka, prowadząca warsztaty 
33. Pisarczyk Tadeusz Psycholog 
34. Podgruszecka Katarzyna Przeprowadzenie wywiadów 
35. Rudzinska-Rogoża Aneta Przygotowanie i opracowanie 

wyników badań na podstawie 
ankiet 

36. Stein Katarzyna Terapeutka, prowadząca szkolenia 
37. Stelmaszczyk Renata Logopeda 
38. Szmidt Barbara Przeprowadzenie wywiadów 
39. Ślepowrońska Dagna Prowadzenie konsultacji 

psychologicznych 
40. Topolska Anna Terapeutka rodziny 
41. Turlej Marcin Asystent osoby z autyzmem 
42. Woźniak Bogusława  Lekarz pediatra, neurolog dziecięcy 
43. Woźnicka Katarzyna Terapeutka arteterapii 
 Zając Agnieszka Asystent koordynatora projektu 
44. Żejmo-Kudelska Aldona Przygotowanie i prowadzenie 

warsztatów 
45. Żołnowska-Klimek Agnieszka Prowadzenie konsultacji 

medycznych 
46. Żurawska Martyna Terapeutka arteterapii 
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II. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU 
INSTYTUCJONALNEGO W 2008 ROKU 
 

1. SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM 
AUTYSTYCZNYM „DALEJ RAZEM” 

 
 
W roku 2008 na Walnym Zebraniu Członków, z uwagi na zakończenie kadencji, 
odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Nowy Zarząd, na czele którego stanął 
Prezes Sebastian Cycuła zwołał 6 spotkań Zarządu Stowarzyszenia. Podjęto 13 
Uchwał, które dotyczyły między innymi: przyjęcia nowych członków, inicjującą 
powołanie ośrodka zdrowia, podjęcia rozmów z PKP w sprawie przekazania 
Stowarzyszeniu budynku. 

Prace Zarządu koncentrowały się na właściwej realizacji celów statutowych, 
głównie na rozszerzeniu oferty terapeutycznej dla osób z autyzmem, oraz 
wzmocnieniu organizacyjnym Stowarzyszenia.   
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II. TERAPIA 
 

Nazwa Projektu: 
Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem 
Ogólne informacje: 
Zasadniczą częścią projektu była terapia osób z autyzmem, indywidualna i grupowa 
(w oparciu o system pracy wypracowany w poprzednich latach. Nie mniej jednak 
ważnym elementem realizacji zadania było testowanie nowego „narzędzia” wsparcia 
naszych podopiecznych, odciążającego rodziców - „Asystenta osoby z autyzmem”. 
Jeden z asystentów wspierał chłopca uczęszczającego do masowej szkoły, z kolei 
druga asystentka pomagała w edukacji uczennicy szkoły specjalnej. Zdobyliśmy 
ogromne doświadczenie odnośnie współpracy ze szkołą oraz rodzicami dzieci 
autystycznych. Nowością w porównaniu do poprzednich lat było wprowadzenie 
Integracji Sensorycznej – jako kolejnych form pracy z osobami z autyzmem. Co 
prawda zajęcia były wprowadzane w ograniczonym wymiarze, jednak przekonaliśmy 
się, iż w następnych latach należy rozwijać wspomniane formy terapii. 
Czas realizacji: 
01 stycznia – 31 grudnia 2008 
Źródło finansowania: 
Program PARTNER III, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
 
Nazwa Projektu: 
Specjalistyczne wsparcie drogą do upodmiotowienia osób z autyzmem z południowej 
części województwa lubuskiego 
Czas realizacji: 
1 lipiec – 31 grudzień 2008 
Ogólne informacje: 
Podobnie jak przedsięwzięcie opisane powyżej, projekt miał charakter terapeutyczny. 
Jego stosunkowo krótki czas realizacji nie pozwolił nam na realizację ciągłych zajęć. 
Wprowadzaliśmy nowe metody pracy, analizując ich przydatność w kolejnych latach. 
Każda osoba z autyzmem jest inna, każda potrzebuje innego wsparcia, dlatego 
niezwykle ważne jest dla nas posiadanie szerokiego wachlarza oferty terapeutycznej. 
Najważniejsze przedsięwzięcia jakie zaproponowaliśmy naszym podopiecznym to 
terapia słuchowa – Metoda Tomatisa, wideotrening komunikacji, kynoterapia (zajęcia 
z psami), arteterapia oraz zajęcia metodą Weroniki Sherborne. 
Źródło finansowania: 
Ministerstwo Praca i Polityki Społecznej – Departament Spraw Społecznych, 
Wojewoda Lubuski 
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III. WSPARCIE RODZINY 
 

Nazwa Projektu: 
Wspólny czas - wzmocnienie rodzin osób z autyzmem 
Czas realizacji: 
1 lipiec – 31 październik 2008 
Ogólne informacje:  
Nie liczne to chwile, gdy rodziny osób z autyzmem mogą wspólnie wyjechać, 
odpocząć. Zaangażowanie oraz chęci wspólnego działania ze strony uczestników 
trzech czterodniowych pobytów w Międzygórzu (Kotlina Kłodzka) sprawiło, że nie 
jesteśmy dla siebie anonimowymi, obcymi ludźmi. Dużym sukcesem okazały się 
zajęcia terapeutyczne oraz integracyjne dla rodziców, w czasie których mogli oni 
zdobyć większą wiedzę z zakresu autyzmu, zacieśnić więzy małżeńskie i rodzinne 
oraz podnieść poczucie własnej wartości. Dzieci pod opieką wolontariuszy rozwijały 
swoje umiejętności artystyczne, ruchowe i komunikacyjne. W projekcie wzięły udział 
132 osoby. Schemat każdego wyjazdu wyglądał podobnie – ciężka praca rodziców 
podczas zajęć z dramy, przygotowanych przez przedstawicieli stowarzyszenia STOP-
KLATKA, ciężka praca terapeutki Elżbiety Konopackiej i wolontariuszy – by wywołać 
uśmiechy na twarzach naszych podopiecznych. W trakcie wyjazdów odwiedzaliśmy 
m.in. parki wodne oraz Muzeum Papiernictwa.  
Źródło finansowania: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Partnerzy: 
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 
Więcej informacji: 
www.autyzm.zgora.pl/miedzygorze2008  
 
Nazwa Projektu: 
Poradnictwo - wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin 
Czas realizacji: 
1 styczeń – 31 grudzień 2008 
Ogólne informacje: 
W ramach tego zadania zorganizowana została „Grupa wsparcia dla rodziców”. 
Prowadzona była przez psychologa, którego zadaniem było przygotowanie 
autorskiego programu tych spotkań, a także czuwanie nad ich przebiegiem. 
Doradzaliśmy rodzinom osób z autyzmem w dziedzinie należnych im praw, świadczeń 
oraz rozwiązań systemowych. Pomoc można uzyskać m.in. z zakresu: świadczeń 
socjalnych, orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, rent 
socjalnych, orzeczeń dotyczących nauki przedszkolnej i szkolnej. 
W ramach pomocy psychologicznej dla rodzin osób autystycznych oferowaliśmy 
wsparcie specjalisty którego poradnictwo obejmowało m.in.: naukę konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i uczuciami; zwiększanie umiejętności 
nazywania i przekazywania innym swoich uczuć i emocji. 
Współpraca dziecko-nauczyciel-rodzic-terapeuta wydaje się być konieczna jeśli 
myśleć poważnie o stworzeniu odpowiednich warunków do nauki dla podopiecznych 
SPOA Dalej Razem. Indywidualne konsultacje, poradnictwo odnośnie funkcjonowania 
dziecka w szkole były naturalnym uzupełnieniem oferowanych przez stowarzyszenie 
szkoleń podstawowych.  
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Źródło finansowania: 
Program PARTNER III, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Dzień Dziecka i Wyjazd Mikołajkowy 
Jak w poprzednich latach tak i w 2008 r. Spotkaliśmy się przy grillu na spotkaniu w 
Drzonkowie, liczne zabawy i atrakcje przygotowali wolontariusze. Nad oprawą 
muzyczną czuwała Pani Agnieszka Konwińska (relacja dostępna w serwisie 
www.youtube.com/spoadalejrazem . Wyjazd mikołajkowy nieco się opóźnił, ale 
chyba wszyscy byli zadowoleni. Pojechaliśmy dwoma autobusami (liczba członków 
stowarzyszenia dynamicznie rośnie) do aquaprku w Polkowicach. Oprócz kąpieli 
korzystaliśmy z sali bilardowej i kręgielni. W spotkaniach każdorazowo brało udział ok 
80 osób. 
 
Wolontariat 
Współpraca z wolontariuszami odbywała się przez cały rok. Czas pracy każdego 
wolontariusza zależy od zakresu czynności, jakie wykonuje na rzecz SPOA „Dalej 
Razem” w Zielonej Górze. 
Wolontariusz to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji oraz osób 
indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko – rodzinne. Współpraca 
wolontariuszy z organizacją przynosi obopólne korzyści. Organizacja zyskuje 
możliwość ograniczenia kosztów funkcjonowania placówki oraz szansę na rozwój 
form działalności, a wolontariusz zdobywa doświadczenie oraz wiedzę.  
Opis działań: 
Głównym źródłem rekrutacji naszych wolontariuszy jest Uniwersytet Zielonogórski, z 
którego pozyskujemy do współpracy studentów kierunków pedagogicznych. Nasza 
organizacja współpracuje również ze studentami Łużyckiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej w Żarach oraz z uczniami liceum ogólnokształcących w Gubinie, 
Nowej Soli, Zielonej Górze i Żarach. Do naszych wolontariuszy należą także osoby 
dorosłe – specjaliści, np. w dziedzinie informatyki czy tłumacze. 
Zakres działalności wolontariuszy w naszej organizacji opiera się na trzech formach: 
wsparcie terapeutyczne, akcje oraz szeroko pojęte prace na rzecz stowarzyszenia. 
Wsparcie terapeutyczne to głównie praca indywidualna z dzieckiem, będąca 
kontynuacją pracy terapeuty prowadzącego dane dziecko z organizacji oraz pomoc w 
opiece i organizacji zajęć dla podopiecznych stowarzyszenia podczas zajęć 
grupowych, tj. grupa wsparcia oraz rehabilitacja. W tym roku wolontariusze wspierali 
nas również podczas zajęć z arterapii, dogoterapii i zajęć prowadzonych metodą 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.  
Akcje związane są ze stałymi imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez 
stowarzyszenie, tj.: dzień dziecka, mikołajki, warsztaty dla dzieci, wyjazdy 
integracyjno-terapeutyczne oraz promocją wiedzy o autyzmie poprzez pomoc w 
organizacji Tygodnia Autyzmu.  
Natomiast forma wolontariatu opisana jako prace na rzecz stowarzyszenia związana 
jest z pracami biurowymi, administracyjnymi, wykonywaniem pomocy dydaktycznych, 
prowadzeniem strony www organizacji oraz tłumaczenie jej oraz wsparcie przy 
pisaniu i realizowaniu wszelkich projektów. 
Współpraca z wolontariuszami to dla SPOA „Dalej Razem” działania rekrutacyjne, 
nadzorujące i stymulujące relacje pomiędzy rodziną osoby autystycznej,  
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wolontariuszem i terapeutą oraz podnoszące ich kwalifikacje. Koordynowaniem 
wolontariatu w 2008 roku zajmowała się Marzena Jankowska.   
Rezultaty: 
W 2008 roku współpracowaliśmy w różnorakiej formie i zakresie z 35 
wolontariuszami. Wolontariusze w zakresie indywidualnych zajęć z podopiecznym 
SPOA „Dalej Razem” w sumie wypracowali razem 480 godzin. Wolontariusze 
wspierali nas również podczas zajęć grupowych, tj. grupy wsparcia oraz rehabilitacji, 
zajęć z arteterapii, kynoterapię, zajęć metodą Weroniki Sherborne, gdzie 
wypracowali  257 godzin. Liczna grupa wolontariuszy pomagała przy organizacji i 
realizacji akcji tj. Dzień Dziecka, warsztaty dla dzieci, 3 wyjazdy integracyjno – 
terapeutyczne do Międzygórza. Wolontariusze bardzo chętnie udzielają się w pracach 
przy projektach. W tym roku wspierali nas przy projekcie „Autystycznie uzdolnieni. 
Mamy historię!”, gdzie tworzyli videoblog, wykonywali prace biurowe oraz podczas 
Tygodnia Autyzmu promowali stowarzyszenie podczas projekcji filmu „Nasz autyzm” 
autorstwa rodziców podopiecznych SPOA „Dalej Razem”, rozdając gadżety z logo 
stworzonym specjalnie dla potrzeb projektu. Nasi wolontariusze wspierali nas w 
tworzeniu naszej strony www, tłumacząc ją na język angielki i niemiecki. O 
wolontariacie w stowarzyszeniu opowiadaliśmy m.in. podczas konferencji 
zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu. 
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IV. EDUKACJA Z ZAKRESU AUTYZMU 
 
Nazwa Projektu: 
Autystycznie uzdolnieni. Mamy historie! 
Czas realizacji: 
Czerwiec – Listopad 2008 (de facto koniec projektu to połowa lutego 2009) 
Ogólne informacje: 
Warsztaty ukazujące świat osób z autyzmem oraz panele dyskusyjne z mamami, to 
narzędzia przetestowane przez nas we wcześniejszych projektach, tym razem 
wdrożone w czterech kolejnych miejscowościach. Młodzież ponadgimnazjalna oraz 
urzędnicy i przedstawiciele instytucji – to grupy z którymi pracowaliśmy.  
W przeciągu kilku miesięcy powstało 25 odcinków videoblogu – swoistego pamiętnika 
opisującego działania projektowe w danym tygodniu. Warto zwrócić uwagę, iż w 
realizację techniczną mocno zaangażowany był Grzegorz – podopieczny 
stowarzyszenia, 23 odcinki vb kończyły się spotkaniem z kolejną mamą 
autystycznego dziecka, która odpowiadała na trzy pytania. 
Prawdziwe historie napisane przez los – nasze stowarzyszeniowe Mamy próbowały 
swych sił jako autorki opowiadań! Część materiałów można odsłuchać w formie 
audiobooków!  
„Hitem eksportowym” okazał się „Nasz Autyzm” - film stworzony przez rodziców osób 
autystycznych, zapis relacji z ich życia: szok na skutek uzyskania diagnozy autyzmu u 
dziecka, walka o normalność w codziennym życiu, ból i nadzieja... Portret 
szczęśliwych rodzin, obalający mity.  
Projekt w dużym stopniu opierał się o wykorzystanie internetu, dzięki czemu 
działaliśmy nie tylko w skali mikro, dzięki napisom do filmu w kilku językach udało 
nam się przekroczyć granice międzynarodowe.  
Źródło finansowania: 
Grupa AXA w ramach programu społecznego „AXA – Wspieramy Mamy” 
Partnerzy: 
Radio Zachód, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w 
Zielonej Górze, PULS Pismo Obywatelskie 
Szczegółowe informacje: 
www.autyzm.zgora.pl/historie 
 
Nazwa Projektu: 
Autystycznie uzdolnieni. Zobowiązani wiedzą 
Czas realizacji: 
1 lipiec – 31 październik 2008 
Ogólne informacje: 
Projekt miał charakter badawczy, przeprowadzono wywiady oraz przeankietowano 
niemal 800 Lubuszan, w tym: rodziców osób autystycznych, lekarzy, nauczycieli, 
przedstawicieli lokalnych instytucji i samorządowców. Jeden z wniosków z badań jest 
taki, iż ciężar opieki nad dzieckiem autystycznym spoczywa na matce, która nie jest 
w stanie podjąć pracy zawodowej, ulega marginalizacji, nie otrzymuje adekwatnego 
do potrzeb wsparcia ze strony instytucji lokalnych. Zatrważająco niski jest poziom 
wiedzy nt. autyzmu wśród lekarzy i nauczycieli. Nad rzetelnością badań czuwali 
zaangażowani w projekt pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt 
miał charakter nowatorski – do tej pory nikt nie zbadał sytuacji rodzin osób z 
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autyzmem, nikt nie zapytał o wiedzę I postawy otoczenia. Wyniki badań będą nam 
niezwykle przydatne w uzasadnianiu kolejnych przedsięwzięć na rzecz podopiecznych 
stowarzyszenia. Ważnym modułem projektu było nawiązanie współpracy z 
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. 
Stowarzyszenie zakupiło zestawy specjalistycznych książek dotyczących autyzmu 
(łączna wartość 10 000 zł), które przekazane bibliotece zostały rozdysponowane do 
sieci jej filii na obszarze byłego województwa zielonogórskiego. Dzięki projektowi 
zdobyliśmy wiedzę, przekazaliśmy ją innym, wiedza zobowiązuje nas do działania! 
Źródło finansowania: 
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS  
Partnerzy: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, 
PULS Pismo Obywatelskie 
Więcej informacji: 
www.autyzm.zgora.pl/wiedza  
 
Nazwa Projektu: 
Szkolenia: „Autyzm – jak pomagać?” 
Czas realizacji: 
01 stycznia – 31 grudnia 2008 
Ogólne informacje: 
Specjaliści zatrudnienie w stowarzyszeniu, posiadają niezbędna wiedzę i umiejętności 
merytoryczne oraz metodologiczne do realizacji szkoleń podstawowych z zakresu 
autyzmu. W 2008 roku zorganizowaliśmy szkolenia dla osób współpracujących z 
naszą organizacją (wolontariuszy, nauczycieli i innych profesjonalistów) jak i dla 
rodziców osób z autyzmem.  
Przeprowadziliśmy cztery, ośmiogodzinne szkolenia dla rodziców i współpracowników 
oraz jeden cykl składający się z dwudziestu czterech godzin dydaktycznych, 
przygotowany specjalnie z myślą o studentach kierunków pedagogicznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cykl szkoleniowy dla studentów był pogłębiony w 
każdym obszarze tematycznym oraz uzupełniany o szereg zajęć warsztatowych. 
Tylko w ramach tego projektu przeszkoliliśmy ok. 90 osób. 
Źródło finansowania: 
Program PARTNER III, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Nazwa Projektu: 
Autystycznie uzdolnieni 2008 
Czas realizacji: 
1 sierpień – 31 grudzień 2008 
Ogólne informacje: 
Autystycznie Uzdolnieni 2008 to przedsięwzięcie będące uwieńczeniem działań 
stowarzyszenia w 2008 roku w obszarze promocji wiedzy o autyzmie. Realizując 
zadanie pragnęliśmy skupić się na współpracy z poradniami psychologiczno – 
pedagogicznymi oraz środowiskiem medycznym województwa lubuskiego. W ramach 
projektu bardzo dużo czasu poświęciliśmy by dotrzeć z wiedzą, informacją do 
najdalszych zakątków województwa lubuskiego. W 7 miejscowościach: Gorzowie 
Wlkp., Sulęcinie, Żarach, Zielonej Górze, Gubinie, Świebodzinie oraz Sulechowie 
diagnozowaliśmy 14 dzieci pod kątem autyzmu. Chociaż diagnoza sama w sobie była 
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bardzo ważna to nam chodziło przede wszystkim o nawiązanie kontaktów i 
rozpoczęcie współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, do których 
w pierwszej kolejności trafiają dzieci z podejrzeniem autyzmu. Nasi eksperci 
pokazywali w jaki sposób pracujemy, jak diagnozujemy, nawiązywali osobiste relacje, 
odwiedzali szereg instytucji, czasami diagnozy prowadzone były w nietypowych 
miejscach np. w komendzie policji w Świebodzinie(komenda posiada salę z lustrem 
weneckim, dzięki czemu większa liczba pedagogów, psychologów, logopedów mogła 
przyglądać się procesowi diagnozowania). 
Marzyło nam się stworzenie w województwie lubuskim sieci ekspertów szczególnie 
kompetentnych w obszarze wsparcia osób z autyzmem. W ramach projektu 
Autystycznie Uzdolnieni 2008 zrealizowaliśmy specjalistyczne szkolenie o wysokim 
standardzie socjalnym oraz przy zaangażowaniu najwyższej klasy ekspertów 
reprezentantów nie tylko naszego stowarzyszenia czy Fundacji Komunikacji 
Pozytywnej, ale również Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem z Gorzowa Wlkp 
czy Fundacji Synapsis z Warszawy. Grupę 60 uczestników szkolenia w dużej mierze 
stanowili przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznych, z którymi 
współpracowaliśmy wcześniej w ramach realizowanych „pokazowych diagnoz 
autyzmu”. 
Źródło finansowania: 
Program PARTNER III, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Partnerzy: 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Fundacja Komunikacji Pozytywnej 
Więcej informacji: 
www.autyzm.zgora.pl/au2008  
 
Europejski Tydzień Autyzmu 2008 
Jak co roku na początku grudnia włączyliśmy się w obchody Europejskiego Tygodnia 
Autyzmu. Nagłaśnialiśmy problematykę autyzmu i potrzeby naszego środowiska w 
mediach. Głównym punktem święta było spotkanie z uczniami Liceum 
Ogólnokształcącego w Gubinie, jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był 
minirecital – Patryka Sierakowskiego, podopiecznego SPOA Dalej Razem. Warto przy 
tej okazji również wspomnieć, że Patryk reprezentował stowarzyszenie podczas 
międzynarodowego festiwalu piosenki w Lubsku. 
Ponadto w ramach ETA 2008 nasi przyjaciele z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zorganizowali wystawę 
zdjęć podopiecznych SPOA „Dalej Razem”. Przypominamy, iż w ramach projektu 
„Autystycznie uzdolnieni. Zobowiązani wiedzą” sieć bibliotek pedagogicznych 
wyposażona została w zbiór specjalistycznych książek o autyzmie. 
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V. PROMOCJA 
 
Internet 
W 2008 roku jeszcze efektywniej wykorzystywaliśmy możliwości jakie daje internet. 
Dzięki serwisowi www.autyzm.zgora.pl mogliśmy m.in. informować o najważniejszych 
wydarzeniach z życia stowarzyszenia, prowadzić rekrutację na szkolenia, badać 
wiedzę za pomocą ankiet, promować rezultaty naszych projektów. Nowością było 
założenie profilu stowarzyszenia w serwisie www.youtube.com/spoadalejrazem , za 
pomocą którego udostępnialiśmy materiały wideo – m.in. Film “Nasz Autyzm.  
O rozwoju popularności serwisu www.autyzm.zgora.pl niech świadczą liczby: 
Grudzień 2007: Odwiedziny – 402; Bezwzględna liczba niepowtarzalnych 
użytkowników – 199; Odsłony – 1945 
Grudzień 2008: Odwiedziny – 2245, Bezwzględna liczba niepowtarzalnych 
użytkowników – 1130; Odsłony 8642  
 
1% podatku 
Ten rok był dla nas niezwykle pomyślny, o ile w 2006 r. zgromadziliśmy 9 104, 82 zł, 
a w roku 2007 przekazano nam 9 115, 35 zł o tyle rok 2008 (podatki za 2007 r) 
charakteryzuje liczba 35 091, 12 zł !!! . 
Tak znaczący wzrost wpłaty to pewnie w jakiejś części zasługa uproszczeniu reguł 
przekazywania 1 %. Ale to nie główny powód,  w tym miejscu wielkie podziękowania 
należą się wszystkim rodzicom - członkom organizacji oraz wolontariuszom, którzy 
namawiali swoich znajomych, rodziny do zaznaczenia odpowiedniej rubryki w 
PIT'ach. Szczególne podziękowania należą się Pani Andżelice Chmielewskiej za 
koordynację akcji promującej przekazywanie 1 % z podatku na rzecz SPOA „Dalej 
Razem”. Ogromnym wsparciem dla nas było włączenie się do współpracy Naszej 
Gazety, Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. oraz Pracowni Sitodruku i 
Reklamy Ar4u.  
Kwota 35 091, 12 zł, jaką przekazali nam podatnicy to w przybliżeniu sfinansowanie 
cotygodniowej terapii dla 10 osób z autyzmem w skali roku. Pamiętać należy, iż na 
autyzm nie wynaleziono lekarstwa, a codzienna, ciężka praca rodziców i specjalistów 
jest jedynym sposobem na rozwój dziecka. Na początku roku apelowaliśmy do 
Państwa o wsparcie finansowe, jako że zagrożona była ciągłość pracy terapeutycznej 
z naszymi podopiecznymi. Dzięki Waszej pomocy i realizacji kolejnych projektów, ten 
rok obfitował w najszerszy zakres „usług” oferowanych dla osób z autyzmem przez 
SPOA Dalej Razem. 
Chcielibyśmy wzorem lat ubiegłych podziękować każdemu z naszych darczyńców 
osobiście, niestety obecny sposób przekazywania nam informacji przez Urzędy 
Skarbowe sprawia, iż nazwiska dobroczyńców są nam nieznane. 
Łącznie 1 % przekazali nam podatnicy z obszaru 42 urzędów skarbowych z całej 
Polski,  wpłaty wynosiły od kilku do kilkuset złotych. Największą sumę przekazały 
osoby rozliczające się w  I Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Duża liczba osób 
wsparła nas nie tylko z Zielonej Góry, ale również rozliczający się w Krośnie 
Odrzańskim, Żarach i Żaganiu. 
 
 


