Sprawozdanie
z działalności Fundacji
za rok 2005

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym
„HEJ, KONIKU!”
organizacja po ytku publicznego
1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI
a) nazwa fundacji
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”
b) siedziba
Warszawa
c) adres
03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 92, Dzielnica Targówek, woj. mazowieckie;
dane kontaktowe
tel./fax: (0 22) 814 59 76; tel.: (0 22) 674-09-66, 0 507 169 907
www.hejkoniku.org.pl,

e-mail: fundacja@hejkoniku.org.pl

d) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

20.04.1995 r.
e) numer KRS
145797
f) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

010962234
g) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

524-101-67-49
h) nazwa banku i numer rachunku bankowego

BANK PEKAO S.A. VI O/W-wa 62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
i) dane członków Zarządu fundacji

Imię i nazwisko

Funkcja

Magdalena Bojarska

Prezes Zarządu

Teresa Piołunowicz

Członek Zarządu

Marta Woińska

Członek Zarządu

Anna Stępka

Członek Zarządu
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j) skład Rady fundacji

Imię i nazwisko

Funkcja

Waldemar Rolewski

Przewodniczący Rady

Marian Jaroszewski

Członek Rady

Anetta Orlicka

Członek Rady

Jolanta Szymczak

Członek Rady

Jacek Andrzej Zabojszcz

Członek Rady

Tomasz Wincenciak

Członek Rady

k) określenie celów statutowych fundacji
Misją Fundacji jest praca na rzecz wspierania rozwoju, poprawy stanu zdrowia oraz
podnoszenia jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Fundacja ustanowiona została w celu:
1. Niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez:
- rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii,
- aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową,
- integrację środowiskową,
2. Wspierania i tworzenia form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych, w tym
propagowania idei sportu dla niepełnosprawnych;
3. Upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz
prawach dziecka.
4. Upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i
młodzieży;

2) ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH
Fundacja podejmuje działania w zakresie:
- inicjowania, wspierania i wdrażania różnorodnych form aktywizacji społecznej i
zawodowej, rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych,
-

prowadzenia stałych zajęć hipoterapii, realizowania programu rehabilitacji zleconej przez
lekarza,

-

prowadzenia zajęć integracyjnych z dziećmi zdrowymi oraz organizowania imprez
integrujących środowisko rodzin dzieci niepełnosprawnych a także pomocy rodzinom w
tworzeniu grup wsparcia,

-

przygotowywania dzieci i młodzieży do olimpiad specjalnych w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności,

-

prowadzenia placówki integracyjnej dziennego pobytu,

-

organizacji i prowadzenia imprez i obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą
Fundacji,

-

informowania środowisk lekarzy i pacjentów o zaletach i możliwościach stosowania
hipoterapii,
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-

współpracy z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami, również zagranicznymi,
prowadzącymi podobną działalność w zakresie wymiany doświadczeń, wypracowania
nowych metod, organizowania wspólnych przedsięwzięć,

-

współpracy z organami administracji samorządowej i państwowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami i instytucjami
międzynarodowymi,

-

prowadzenia działalności integracyjnej wśród dzieci i młodzieży ze środowisk
niewydolnych wychowawczo i tzw. „trudnych” środowisk poprzez organizowanie grup
wolontariuszy do pomocy w zajęciach hipoterapeutycznych.

-

organizowania i prowadzenia wykładów oraz szkoleń,
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.
Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną.
Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność
Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2005 R.
Realizacja misji i celów statutowych w 2005 r oscylowała wokół dwóch obszarów działalności
fundacji:
1. Prowadzenie Ośrodka Hipoterapii, w tym prowadzenie Sekcji Jeździeckiej dla
osób niepełnosprawnych
2. Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.
Każdy z tych obszarów ma częściowo własne zaplecze kadrowe i wolontarystyczne, a wielu
naszych podopiecznych korzysta jednocześnie z obu obszarów pomocy.
W 2005 r. Fundacja realizowała następujące projekty współfinansowane ze środków
publicznych:

1)

Aktywna rehabilitacja poprzez hipoterapi – program
rehabilitacji i aktywizacji psychospo ecznej osób niepe nosprawnych- umowa z
Wojewod Mazowieckim. Rehabilitacj obj to 60 ON;

2)

Prowadzenie rehabilitacji dzieci i m odzie y w ró nych
typach placówek – program rehabilitacji metod hipoterapii dzieci i m odzie y z
uszkodzeniami narz dów ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym – umowa z
PFRON, PROGRAM PARTNER. Rehabilitacj obj to 70 dzieci i m odzie y;

3)

Integracja spo eczna bezrobotnych poprzez
przysposobienie do zawodu asystent osoby niepe nosprawnej – umowa z Polsk
Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci. W wyniku projektu przeszkolono 83 osoby, 52
osoby bezrob0otne rozpocz
y sta e zawodowe a 13 w wyniku realizacji projektu
uzyska o sta e zatrudnienie. Us ug asystenck obj to 80 osób
niepe nosprawnych;
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4)

Przysposobienie bezrobotnych do zawodu asystenta
osoby niepe nosprawnej – umowa z Urz dem Miasta Sto ecznego Warszawy.
Przysposobionych do zawodu zosta o 40 osób oraz udzielone wsparcie dla 80
rodzin osób niepe nosprawnych;

5)

Organizowanie szkole i warsztatów dla cz onków
rodzin osób niepe nosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpo rednio
zaanga owanych w proces rehabilitacji zawodowej, spo ecznej i leczniczej ze
szczególnym uwzgl dnieniem zagadnie dotycz cych podnoszenia umiej tno ci
pracy z osobami niepe nosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i
udzielania pomocy w procesie rehabilitacji - Us ugi asystenta osobistego osoby
niepe nosprawnej – umowa z PFRON, Program PARTNER. Program realizowa o 24
osoby, pomocy udzielono 66 rodzinom;

6)

Spo eczna aktywizacja niepe nosprawnych dzieci i
m odzie y poprzez zapewnienie profesjonalnych us ug Asystenta Osobistego –
umowa z Ministerstwem Polityki Spo ecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Us ugi asystenta realizowa o 20 osób, pomocy udzielono 60 rodzinom.

INFRASTRUKTURA FUNDACJI
Od 2003 roku Fundacja mieści się w budynku o powierzchni ok. 60 użyczonym
nieodpłatnie przez Spółkę PGR Bródno. Budynek został wyremontowany i zaadaptowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych przez sponsora - firmę Turret Poland – wykonawcę
sąsiadującego z terenem PGR-Bródno osiedla “Zielone Zacisze”. W budynku mieści się
biuro Fundacji i Ośrodka Hipoterapii, biuro Programu Asystent ON, szatnia, siodlarnia i
sanitariaty.
W 2004 r. przy siedzibie Fundacji postawiona została hala namiotowa o wymiarach 12m x 28
m., połączona z budynkiem. Dzięki tej inwestycji możemy prowadzić zajęcia hipoterapii pod
dachem w cyklu całorocznym.
Od 2004 r. Fundacja dysponuje też dodatkowym pomieszczeniem o pow. 60 m2,
zakupionym ze środków Phare 2002, w ramach realizowanego przez Fundację Projektu
„Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. W budynku mieści się biuro Zarządu oraz sala do
spotkań i sala do rehabilitacji.

I) HIPOTERAPIA I REHABILITACJA
OŚRODEK HIPOTERAPII
W 2005 r. z samej hipoterapii korzystało 200 osób w wymiarze 30 lub 60 min (2x30 min)
tygodniowo. Najczęściej były to osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju:
• mózgowe porażenie dziecięce (głównie porażenia i niedowłady spastyczne);
• stany neurologiczne po urazach układu nerwowego (m.in. stany pooperacyjne,
powypadkowe);
• stany neurologiczne po infekcyjnych chorobach CUN;
• wady wrodzone CUN (wodogłowie, małogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);
• choroby mięśni;
• stwardnienie rozsiane;
• wady postawy;
• uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie analizatorów wzroku i słuchu;
• zaburzenia chodu, równowagi, kontroli prawidłowej postawy ciała;
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• zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• zaburzenia integracji sensorycznej;
• opóźniony lub nieharmonijny rozwój psychoruchowy o różnej etiologii (np. wady
genetyczne tj. zespół Downa, zespół Retta, zespół Turnera);
• nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD;
• zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania;
• autyzm wczesnodziecięcy;
• upośledzenie umysłowe.
Wszyscy uczestnicy zajęć przyjmowani są wyłącznie na podstawie kwalifikacji od lekarza
specjalisty, z wyraźną zgodą na udział w tej formie terapii, z pełną dokumentacją opisującą
schorzenie oraz towarzyszące mu zaburzenia funkcjonowania. Zawsze jednak ostateczną
decyzję o przyjęciu na hipoterapię, o formie, czasie i rodzaju zajęć podejmuje hipoterapeuta.
Hipoterapeuci prowadzą regularnie dokumentację przebiegu i rezultatów hipoterapii swoich
pacjentów. W razie potrzeby mogą korzystać z konsultacji specjalistów współpracujących z
Fundacją, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Hipoterapeutycznym oraz kierujących
pacjentów na hipoterapię do naszego Ośrodka.
Ośrodek Hipoterapii Fundacji „HEJ, KONIKU!” od 2000 roku posiada patronat Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego, co jest gwarancją jakości świadczonych przez nas usług
i potwierdzeniem naszego profesjonalizmu. W 2004 r. uzyskaliśmy status ośrodka praktyk
zawodowych dla uczestników kursów hipoterapii prowadzonych przez PTHip. Będą u nas
zdobywać wiedzę praktyczną przyszli hipoterapeuci.
W 2005 r Ośrodek realizował następujące projekty:
PROJEKT Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek –
program rehabilitacji metodą hipoterapii dzieci i młodzieży z uszkodzeniami
narządów ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym – umowa z PFRON,
PROGRAM PARTNER

W zakres zadania wchodziło przeprowadzenie programu wieloprofilowej rehabilitacji
metodą hipoterapii grupy 70 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu
Targówka i innych dzielnic Warszawy w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia
2005. Program przeprowadzony został w czterech 3-miesięcznych turnusach. Każdy
z turnusów obejmował rehabilitację grupy dzieci z uszkodzeniami narządów ruchu na
tle neurologicznym lub ortopedycznym, a także dzieci z problemami emocjonalnymi
takimi jak autyzm. Po każdym turnusie następowała ocena wyników rehabilitacji i
kontynuacja terapii przez osoby dotychczas uczestniczące w zajęciach. Uczestnicy
turnusów hipoterapeutycznych kierowani byli na zajęcia na podstawie opinii lekarzy
specjalistów.
Podstawowym celem zadania było zmniejszenie u odbiorców programu zaburzeń ze
strony narządów ruchu wynikających z uszkodzeń na tle neurologicznym lub
ortopedycznym, zapobieganie powstawaniu nieodwracalnych zmian w układzie ruchu
skutkujących utrwalaniem kalectwa, a w konsekwencji zminimalizowanie ryzyka
dalszych powikłań ze strony innych układów (oddechowego, krążenia, moczowego)
oraz praca nad kontaktem wzrokowym i emocjonalnym w przypadku dzieci
autystycznych. Program zmierzał do uzyskania u odbiorców maksymalnej możliwej
do osiągnięcia sprawności i samodzielności, a przez to umożliwienia im pełniejszego
uczestnictwa w życiu społecznym.
Cele pośrednie to:
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- pogłębienie wiedzy na temat rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu
powstających na tle neurologicznym lub genetycznym (m.in. mpd, zespół Downa), na
temat konieczności wczesnej i regularnej rehabilitacji, metod rehabilitacji, w tym
hipoterapii głównie wśród rodziców, lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy
pediatrów specjalistów.
- nawiązanie współpracy z publicznymi i niepublicznymi zakładami lecznictwa
otwartego w obszarze realizacji programów rehabilitacji dzieci i młodzieży z
uszkodzeniami narządów ruchu na tle neurologicznym lub ortopedycznym opartych o
hipoterapię.
Każdy z uczestników otrzymał 1 raz w tygodniu minimum 30 min rehabilitacji metodą
hipoterapii, ok. 30 dzieci korzystało z terapii 2 razy w tygodniu, zgodnie z zaleceniami
prowadzących je specjalistów.
W szczególności zostały zrealizowane zadania:
- zostały opracowane i przygotowane do dystrybucji materiały promocyjne –
ogłoszenia, ulotki, tekst na stronie internetowej oraz dokumenty rekrutacyjne –
ankieta-deklaracja udziału w programie, formularze kart kwalifikacyjnych,
formularz ankiety obserwacji rezultatów,
- przeprowadzona została akcja informacyjna o działalności hipoterapeutycznej
Fundacji, o hipoterapii jako metodzie terapeutycznej, o Ośrodku Hipoterapii, o
realizowanym programie oraz możliwości i warunkach wzięcia w nim udziału.
Akcją objęte zostały placówki współpracujące z Fundacją - publiczne i
niepubliczne poradnie i przychodnie rehabilitacyjne, inne placówki służby
zdrowia, szkoły i przedszkola integracyjne,
- na początku stycznia 2005 przeprowadzona została rekrutacja uczestników
projektu. Odbywała się ona na podstawie dostarczonej przez osoby
dokumentacji kwalifikującej na zajęcia hipoterapii według ustalonych kryteriów,
- jednocześnie prowadzona była rekrutacja wolontariuszy do programu, głównie
spośród młodzieży ze szkół średnich na Targówku i studentów Akademii
Pedagogiki Specjalnej i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozwieszono plakaty ogłoszeniowe, rozprowadzono ulotki informacyjne. W
rezultacie akcji do programu zgłosiło się 35 wolontariuszy, spośród których
wybrano i przeszkolono 20 osób,
- na początku stycznia 2005 r. zostało przeprowadzone spotkania informacyjnowprowadzające z uczestnikami programu, ich rodzinami oraz wolontariuszami.
Uczestnicy zapoznawali się z otoczeniem Ośrodka Hipoterapii, terenem na
którym prowadzi się zajęcia, z końmi oraz zasadami funkcjonowania stajni; po
tych spotkaniach zespół terapeutyczny Ośrodka, na podstawie
zgromadzonych informacji i w oparciu o dostarczoną przez uczestników
dokumentację opracował indywidualne, ramowe programy terapeutyczne i
dokonał doboru terapeuty i konia dla każdego uczestnika,
- od 3 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. prowadzone były regularne zajęcia
hipoterapeutyczne w Ośrodku Hipoterapii Fundacji dla uczestników programu
w wymiarze średnio od 0,5 do 1 godziny tygodniowo, w zależności od potrzeb
i możliwości każdego uczestnika.
- uczestnicy programu, którym ich schorzenia na to pozwalały, brali udział w
zajęciach warsztatowych w stajni, obejmujących podstawę prac gospodarskich
i porządkowych w stajni oraz obsługi stajennej i pielęgnacji koni (karmienie,
czyszczenie) w zakresie, w jakim umożliwiał im to ich poziom funkcjonowania.
W zajęciach tych czynnie uczestniczyli wolontariusze,
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-

-

w ramach Programu Rehabilitacji zakupiliśmy trzy segmenty istniejącej już hali
do hipoterapii. Dwa segmenty stojącej przy budynku Fundacji hali były już
własnością Fundacji, trzy Fundacja dzierżawiła na okres 6 miesięcy. Zakup
tych segmentów był konieczny do prawidłowej realizacji projektu i pomógł w
zachowaniu ciągłości prowadzonej terapii(w przypadku złej pogody),
W Fundacji w czasie realizacji programu zatrudnionych zostało 5
wykwalifikowanych hipoterapeutów. Dwóch zatrudnionych na ½ etatu,
pozostali na umowy zlecenia.
PROJEKT: Aktywna rehabilitacja poprzez hipoterapię – program rehabilitacji

i aktywizacji psychospołecznej osób niepełnosprawnych – umowa z Wojewodą
Mazowieckim
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:


przeprowadzono rekrutację grupy ok. 120 osób niepełnosprawnych (dzieci i
młodzieży) od dnia 1.01.2005 do wyczerpania limitu miejsc, we współpracy z
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa
Bródno, a także za pośrednictwem Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży
przy ul. Balkonowej 4 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej; rekrutacja odbywała się na
podstawie kwalifikacji medycznej, w oparciu o dostarczoną przez kandydatów
dokumentację medyczną;



przeprowadzono rekrutację wolontariuszy na potrzeby realizacji zadania spośród
mieszkańców Dzielnicy i okolic – głównie uczniów i studentów – prowadzona
okresowo, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy;



przygotowano wolontariuszy do pomocy w zajęciach hipoterapii – w formie
warsztatów;



opracowano indywidualne programy hipoterapii dla wszystkich zakwalifikowanych
uczestników, uwzględniające rodzaj dysfunkcji i dominujące w funkcjonowaniu
trudności;



przeprowadzenie regularnych zajęć rehabilitacji, aktywizacji
psychospołecznej metodą hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii Fundacji;

ruchowej

i

zorganizowano 4 imprezy integracyjne dla uczestników programu z udziałem mieszkańców
Dzielnicy Targówek, mające na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, a przede wszystkim zmniejszenie dystansu w relacjach między niepełnosprawnymi a
zdrowymi mieszkańcami Dzielnicy ( imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowego pikniku,
imprezy okolicznościowe).
W sposób ciągły w zajęciach hipoterapii uczestniczyło 120 osób (dzieci i młodzież w wieku
od 3 do 26 lat) w tym 22 osób z wadami postawy, 10 osób z zespołem Downa, 25 osób z
mózgowym porażeniem dziecięcym, 14 osób z autyzmem, 14 osób ze stwardnieniem
rozsianym, 2 osoby upośledzone umysłowo, 8 osób z nadpobudliwością psychoruchową, 6
osób opóźnionych psychoruchowo, 7 z zaburzeniami emocjonalnymi oraz 12 osób z innymi
uszkodzeniami narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym. Były to dzieci i
młodzież głównie z terenu Dzielnicy Targówek, osiedla Bródno oraz z dzielnic sąsiadujących.
Ok. 60 ON uczestniczyło w terapii czasowo, rezygnując lub przerywając np. z powodu
choroby, hospitalizacji, zmiany miejsca zamieszkania, etc.
KADRA I WOLONTARIUSZE OŚRODKA HIPOTERAPII
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W skład zespołu prowadzącego zajęcia hipoterapii w 2005 r. wchodziły następujące osoby:
Adrianna Gawraczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze
specjalnością hipoterapii, p.o. Kierownika Ośrodka Hipoterapii – pracuje na umowę o pracę.
Anna Gliniewska - mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapii i jeździectwa – pracuje na umowę o pracę.
Luiza Rębkowska - instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jeździectwa,
instruktor sportu jeździeckiego, sędzia III klasy, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapia, trener sekcji sportu jeździeckiego ON – pracuje na umowę o pracę.
Anna Płońska - mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapii – umowa zlecenie.
Olga Małkowska – mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapii, instruktor jazdy konnej – umowa zlecenie.
Joanna Pszczółka - instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii – umowa
zlecenie.
Ewa Francuz – technik masażysta, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– umowa zlecenie.
Sławomir Ptak – instruktor jeździectwa, trener zawodników Sekcji Sportowej – umowa
zlecenie
Piotr Cyrych – technik fizjaterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
Zajęcia kinezyterapii prowadzili:
Renata Brzezińska – mgr rehabilitacji – umowa zlecenie.
W Fundacji zatrudnione są też:
Marta Woińska– Kierownik Ośrodka Hipoterapii– urlop wychowawczy
Izabela Linde-Wincenciak – hipoterapeuta – urlop wychowawczy
Katarzyna Podgórska – pomoc księgowej – urlop wychowawczy
WOLONTARIUSZE: Paweł Grabiec, Renata Czajka, Monika Panasik, Paulina Otrębska,
Mariusz Sękowski, Anna Kopania, Małgorzata Pietrzak. Patrycja Król, Krzysztof Klutek i Ela
Grzegorek.
Młodzież ta stanowi dla naszych działań znaczące wsparcie, a co najważniejsze w kontakcie
z naszymi podopiecznymi, z którymi niejednokrotnie się zaprzyjaźniają, zmieniają i kształtują
na nowo swoje postawy wobec problemu niepełnosprawności. W swoim środowisku
rówieśniczym stają się liderami integracji.

KONIE
Konie są podstawą naszej działalności hipoterapeutycznej. Właściwy dobór konia jest jedną
z najważniejszych rzeczy w hipoterapii, zarówno dobór podstawowy – do hipoterapii w ogóle,
jak i szczegółowy – indywidualny dobór konia do pacjenta. Koń do hipoterapii powinien
charakteryzować się szczególnymi parametrami budowy i chodu, a przede wszystkim
zrównoważonym charakterem, zapewniającym pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo oraz
umożliwiającym wielopłaszczyznowe oddziaływanie terapeutyczne.
Fundacja posiada aktualnie 4 własne konie, resztę użycza nam Ośrodek Jeździecki PGR
Bródno. Nasze konie to:
MEFISTO – kn, wałach, 15 lat, wszechstronnie przygotowany, pracujący we wszystkich
formach hipoterapii oraz rekreacji i sporcie jeździeckim
WOYTEK – huc, wałach, 8 lat, pracujący tylko w hipoterapii, ale we wszystkich jej
formach
TYMEK – fd, wałach, 5 lat, wszechstronnie przygotowany, pracujący we wszystkich
formach hipoterapii oraz rekreacji i sporcie jeździeckim, zakupiony ze środków PHARE 2001.
PEGAZ – wlkp, wałach 3,5 lat, wszechstronnie przygotowany, pracujący we wszystkich
formach hipoterapii oraz rekreacji i sporcie jeździeckim,
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Ponadto Spółka PGR użycza nam okresowo 2 swoich koni.
W sumie w 2005 roku pracowało z nami 6 koni.

WSPÓŁPRACOWNICY I PARTNERZY OŚRODKA HIPOTERAPII
W 2005 roku Ośrodek Hipoterapii współpracował z następującymi organizacjami
i instytucjami:
• Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaBródno przy ul. Tykocińskiej 32/34, który kierował do nas pacjentów i współpracował z
nami przy opracowywaniu i wdrażaniu programu „Rehabilitacji z hipoterapią”.
• Poradnią Rehabilitacyjną dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Balkonowej 4, która od lat
kieruje do nas swoich pacjentów, a także z innymi poradniami rehabilitacyjnymi (także
przyszpitalnymi) z terenu całej Warszawy i okolic (m.in. z poradnią Szpitala Dziecięcego
im. Prof. J. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie);
• Ośrodkiem Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Pilickiej 21 w Warszawie;
• Zarządem Głównym i Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego (PTHip), którego członkami są wszyscy hipoterapeuci pracujący w
Fundacji; uczestniczymy w szkoleniach, zebraniach i konferencjach organizowanych
przez Towarzystwo, bierzemy aktywny udział w działalności Towarzystwa. PTHip wspiera
nas merytorycznie i mobilizuje do stałego podnoszenia standardu swoich usług, nad
którym pełni bezpośredni nadzór od czasu nadania nam statusu Ośrodka Patronackiego
PTHip i przyznania prawa do prowadzenia praktyk. W 2004 roku nasza koleżanka Marta
Woińska została członkiem Zarządu Głównego PTHip i będzie tę funkcję pełniła do 2008
roku.
• Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, którego
członkowie już od czterech lat regularnie przyjeżdżają do nas na zajęcia hipoterapii;
• Centrum Wolontariatu, które pomaga nam w poszukiwaniu wolontariuszy, uczy nas jak
pracować z wolontariuszami, jak przygotowywać ich do pracy a także tego, na jakich
warunkach i zasadach możemy korzystać z ich pomocy;
• Stowarzyszeniem OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – przy Fundacji działa Sekcja
Jeździecka Olimpiad Specjalnych, której zawodnicy startują w zawodach i konkursach
jeździeckich organizowanych przez Stowarzyszenie;
• Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji POLONEZ na Targówku, który już od lat
tradycyjnie angażuje nas do udziału w organizowanych przez siebie corocznie Igrzyskach
Młodzieży Niepełnosprawnej;
• Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa – Targówek, które jest orędownikiem
naszej działalności i wspiera nas merytorycznie.

SEKCJA JEŹDZIECKA
Poza hipoterapią oferujemy młodzieży niepełnosprawnej jazdę konną rekreacyjną i
sportową, której celem jest utrzymanie rezultatów terapeutycznych osiągniętych dzięki
hipoterapii, wypracowanie nawyku stałego podnoszenia sprawności poprzez regularną
aktywność fizyczną oraz aktywizacja psychospołeczna i integracja. Wielu naszych
podopiecznych dorastając chętnie przechodzi do nauki samodzielnej jazdy konnej i z
radością włącza się w nurt rekreacyjny i sportowy jeździectwa. Start w zawodach każdej
rangi jest dla zawodników ogromnym przeżyciem i znaczącym doświadczeniem życiowym,
dostarcza niezapomnianych emocji, pozwala sprawdzić się w nowych wyzwaniach, a
osiągane sukcesy podnoszą poczucie własnej wartości i motywację do dalszej pracy.
W ramach nauki jazdy konnej przygotowujemy młodzież do udziału w zawodach i
konkursach jeździeckich paraolimpijskich oraz Olimpiad Specjalnych. Od 1999 roku działa
przy Fundacji Sekcja Jeździecka Olimpiad Specjalnych „HEJ, KONIKU!”, której
działaniami od początku kieruje Luiza Rębkowska, prezes Sekcji.
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Oto osiągnięcia zawodników Olimpiad specjalnych:

I Zawody Jeździeckie o Puchar Dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki
TPD „Helenów” 2005 r
Maria Znosko – 3 miejsce
Daniel Zieliński- 7 miejsce
Joanna Polewczyk- 4 miejsce
Piotr Wójcicki – 5 miejsce
Tomasz Cieśla – 4 miejsce
Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych – Skrzeszew 08.01.2006 r.
Bieg z przeszkodami
Tomasz Michalski – 1 miejsce
Maria Znosko – 2 miejsce
Daniel Zieliński – 3 miejsce
Tomasz Cieśla – 3 miejsce
Piotr Jakubiak – 4 miejsce
Młodzież niepełnosprawna ruchowo ma możliwość nauki jazdy konnej rekreacyjnej i
sportowej w działającym od 4 lat przy Fundacji Klubie Jeździeckim dla Osób
Niepełnosprawnych. Zawodników trenują Luiza Rębkowska i Sławomir Ptak.
Osiągnięcia zawodników paraolimpiad:

I Mistrzostwa Polski i IV Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu - Józefin „AROMER”
08.10.2005 r.
Aneta Matysiak – I Miejsce - Mistrzyni Polski
2 miejsce – zawody międzynarodowe,
3 miejsce – program pod muzykę
Kamil Wojda – 3 miejsce
Joanna Polewczyk – 3 miejsce
Piotr Jakubiak – 4 miejsce
Maria Znosko – 9 miejsce
Daniel Zieliński – 10 miejsc
PLANY ZAWODÓW NA ROK 2006:
Udział zawodników Fundacji w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim:
20 - 21.05.2006 r. – VI Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu
09 - 11.06.2006 r. – V Międzynarodowe Zawody Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu
24 – 26.11.2006 r. – II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu
06.2006 r. – Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
Organizacja na terenie Ośrodka Hipoterapii Fundacji lokalnych 1-dniowych zawodów parajeździeckich – październik 2006
Udział zawodników Fundacji w międzynarodowych zawodach para-jeździeckich w dresażu –
w Niemczech – maj 2006 i w Hiszpanii – lipiec 2006.

II. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W 2005 r. kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2004r. projekt „Integracja społeczna
bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu asystent osoby niepełnosprawnej”
realizowany w oparciu o dotację z Funduszu PHARE 2002 na podstawie umowy z
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Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz o dotację ze środków Urzędu M.St.
Warszawy, Biuro Polityki Społecznej.
Celem projektu była zawodowa aktywizacja grupy osób długotrwale bezrobotnych poprzez
przygotowanie tych osób do zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Celem pośrednim
była pomoc rodzinom niepełnosprawnych dzieci i dorosłym osobom niepełnosprawnym ze
znacznym stopniem niepełnosprawności - ich aktywizacja życiowa i zawodowa, niesiona tym
osobom przez profesjonalnie przygotowanych do wykonywania swoich funkcji Asystentów.
Partnerami Fundacji „Hej, Koniku” w projekcie były Urząd Pracy M.St. Warszawy oraz
Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, prowadząca szkoły dla dzieci z MPD i
warsztaty terapii zajęciowej dla dorosłych.
W ramach projektu prowadzono od początku w sposób ciągły akcję informacyjną o projekcie
w mediach (TV, radio, prasa), jak i poprzez plakaty, ulotki oraz stronę internetową Fundacji.
Akcja informacyjna ukierunkowana była zarówno na bezrobotnych jak i środowiska osób
niepełnosprawnych. Plakaty i ulotki informacyjne umieszczane były lub dystrybuowane za
pośrednictwem Urzędu Pracy, biur karier w szkołach wyższych i policealnych, innych
organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą O.N. oraz ośrodków rehabilitacyjnych i
szkół specjalnych, etc.
Rekrutację bezrobotnych do projektu prowadził Urząd Pracy przy udziale pracowników
Fundacji. Osoby te podpisywały umowy stażowe lub umowy na przygotowanie do zawodu w
miejscu pracy z Urzędem Pracy, natomiast Fundacja podpisywała umowę jako pracodawca i
organizator stażu. Kandydaci na asystentów, którzy przeszli rekrutację i podpisali umowy
stażowe z PUP oraz zgłaszający się do udziału w projekcie niepełnosprawni, wypełniali
ankiety, dzięki którym wstępnie ocenialiśmy oczekiwania „klientów” oraz preferencje
asystentów i, w oparciu o powstałą na potrzeby projektu bazę danych, dokonywaliśmy
wstępnego wyboru asystentów dla poszczególnych niepełnosprawnych.
W ścisłej współpracy z Warszawskim Urzędem Pracy prowadzono rekrutację zgłaszających
się do udziału w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Poszczególne grupy
kandydatów przechodziły w PUP testy predyspozycji do zawodu oraz rozmowę
kwalifikacyjną z doradcami zawodowymi PUP przy udziale przedstawiciela Fundacji i
Partnera. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli fazę rekrutacji, podpisywali z Urzędem Pracy
umowy stażowe. Zgodnie z literą nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z 20.04.2004 Beneficjanci projektu przystępowali do udziału w nim na zasadzie stażu
zawodowego (osoby do 25 – 27 roku życia, dawniej „absolwenci”) lub przygotowania do
zawodu w miejscu pracy (osoby starsze, długotrwale bezrobotne). Rekrutacja prowadzona
była w sposób ciągły, w miarę jak zgłaszali się kandydaci na asystentów.
Urząd Pracy zorganizował 12 cyklów rekrutacyjnych, do udziału w programie zgłosiło się
łącznie 120 bezrobotnych. Poza rekrutacją poprzez UP M.St. Warszawy prowadzona była
akcja informacyjna i rekrutacyjna w powiatowych urzędach pracy. Dodatkowo, spoza W-wy
(m.in. z Mławy i Pruszkowa) przyjęto 6 osób. Rekrutację pozytywnie przeszło i zostało
przyjętych do projektu 83 osoby bezrobotne.
W momencie zrekrutowania ponad 20-osobowej grupy organizowano cykl szkoleń
obejmujący szkolenia:
-

ogólne

-

specjalistyczne dotyczące autyzmu

-

specjalistyczne dotyczące MPD

Po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy uczestnicy projektu kierowani byli na
sześciotygodniowe praktyki do ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z Fundacją w
ramach projektu. Zaliczenie praktyk było koniecznym warunkiem dalszego uczestnictwa w
projekcie. Praktyki ukończyło i staże podjęły 52 osoby, w tym 44 kobiet i 8 mężczyzn.
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Szkolenia specjalistyczne prowadzone były w zakresie MPD przez Partnera a autyzmu przez
Fundację SYNAPSIS. Ewaluacja projektu wykazała wysoką jakość merytoryczną szkoleń i
praktyk.
Kandydaci na asystentów, którzy pomyślnie ukończyli praktyki i szkolenia kierowani byli w
oparciu o opracowaną na potrzeby projektu komputerową bazę Asystentów i O.N. do
wytypowanych osób niepełnosprawnych celem odbycia stażu w zawodzie.
Staż rozpoczynał się podpisaniem kontraktu pomiędzy asystentem a ON przy współudziale
pracowników Fundacji. Cały proces przygotowania do zawodu asystenta był na bieżąco
monitorowany prze pracowników Fundacji. Uczestnicy projektu mieli zapewnioną opiekę
psychologiczną w postaci superwizji, konsultacji indywidualnych, grup wsparcia oraz
dodatkowych szkoleń i warsztatów.
Równolegle prowadzono prace merytoryczne nad doskonaleniem cyklu przygotowania
zawodowego oraz ewaluacji projektu
Ogólnie proces rekrutacji ukończyło pomyślenie 90 osób, z czego 18 osób zrezygnowało z
udziału w projekcie w trakcie szkoleń lub praktyk, 13 osób znalazło stałe zatrudnienie, 45
osób podjęło staż u indywidualnych O.N., zaś 10 asystentów kontynuowało staż w
placówkach (ośrodkach rehabilitacyjnych i szkołach).
W trakcie trwania projektu 13-tu uczestników projektu (ponad 20%) znalazło zatrudnienie w
zawodzie asystenta lub zawodach pokrewnych, głównie w ośrodkach, w których odbywali
praktyki. Pozostałe osoby zostały zatrudnione przez Fundację w ramach projektów
realizowanych w oparciu o dotację z PERON (Program Partner) oraz dotację z MPS - FIO.
W wyniku realizacji projektu uzyskano następujące efekty dla grupy biorącej w nim udział 52
bezrobotnych:
-

uzyskanie nowych atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Wszyscy
wyszkoleni asystenci, którzy nie zostali zatrudnieni przez inne ośrodki, od września
znajdą pracę w Fundacji,
wyjście z izolacji społecznej grupy bezrobotnych dzięki współpracy w trakcie praktyk w
ośrodkach rehabilitacyjnych. Wynikiem tego jest zdobycie przez ponad 20% uczestników
projektu zatrudnienia jeszcze przed ukończeniem projektu,
kontakt z ON oraz wysoka ocena pracy przez środowisko społeczne w efekcie
spowodowała u wszystkich asystentów wzrost poczucia własnej wartości, poprawę
samooceny i wiary we własny potencjał i możliwości,
rozwój osobowości spowodowany wykonywaniem pewnej misji społecznej jakim jest
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Wartością dodaną projektu było udzielenie przez okres trwania projektu grupie ok. 150
niepełnosprawnych – dorosłych i dzieci – wsparcia w postaci usługi asystenckiej, która
poprawiła jakość życia zarówno samych niepełnosprawnych jak ich rodzin, przyczyniła się do
zwiększenia ich życiowej aktywności i pełniejszej inkluzji społecznej tej grupy.
Ważnym efektem realizacji projektu jest:
- Wprowadzenie, na razie na skalę lokalną - powiatu warszawskiego i pilotażowo, nowego
i bardzo potrzebnego społecznie zawodu istniejącego od wielu lat w innych krajach UE,
- wypracowanie jedynego w Polsce modelu przygotowania do tego zawodu osób
bezrobotnych. Model ten można obecnie powielać zarówno w skali lokalnej jak i całego
kraju.
Dokonując analizy programu „Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie
do zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej” przeprowadzono ankiety ewaluacyjne wśród
następujących grup uczestniczących w programie:
- Asystentów Osoby Niepełnosprawnej,
- Rodziców lub opiekunów Osób Niepełnosprawnych,
- Psychologów wspomagających realizacje programu.
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Ankiety ewaluacyjne programu wykazały, że:
 Dla większości bezrobotnych – uczestników projektu, oczekiwania związane z
uczestniczeniem w programie spełniły się w dużym stopniu,
 Wszyscy asystenci mają satysfakcję, że uczestniczyli w programie i pozytywnie
oceniają jego efekty w kontekście własnych życiowych perspektyw i rozwoju
zawodowego.
Podobnie uczestniczący w projekcie niepełnosprawni i ich rodziny ocenili projekt i jego wpływ
na własną sytuację b. wysoko, co znalazło wyraz w ankiecie ewaluacyjnej projektu. Główny
ich niepokój związany był z brakiem pewności, co do ciągłości projektu i kontynuacji
świadczonych im usług po jego zakończeniu.
Wyszkolenie w ramach wspólpracy z PARP i Urzędem Miasta st Warszawy około 50
osobowej grupy Asystentów ON zapewniło wykwalifikowane kadry do realizacji następnych
programów oferujacych niepełnosprawnym usługę asystencką. A mienowicie:
Program: „Społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie
profesjonalnych usług Asystenta Osobistego” realizowany w okresie od 01.08.2005r
do 31.12.2005r finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Asystenci, przeszkoleni i przygotowani do wykonywania zawodu przez Fundację, od sierpnia
rozpoczęli pracę u Osób Niepełnosprawnych podpisując w obecności przedstawiciela
Fundacji kontrakt pomiędzy asystentem a osobą niepełnosprawną (rodziną). W kontrakcie
według formuły opracowanej przez specjalistów Fundacji ustalany był czas i rodzaj pracy
Asystenta.
Do podstawowych zadań Asystenta należała:
•
•

•
•
•
•
•

pomoc w przeprowadzaniu programów: rehabilitacyjnych /terapeutycznych
/edukacyjnych
wspólne spędzanie czasu z ON – w domu i poza domem ON towarzyszenie w imprezach kulturalnych, wyjścia do kin, teatrów, muzeów,
na spotkania towarzyskie, pomoc w odrabianiu lekcji, towarzyszenie na
zajęciach zorganizowanych – szkolnych i poza szkolnych, pomoc w
rozwijaniu zainteresowań dziecka, np. plastycznych, muzycznych,
sportowych, itp., pomoc w spędzaniu czasu wolnego – wspólne lektury,
gry, zabawy, spacery, itp.
towarzyszenie i pomoc w poruszaniu się poza domem, pomoc w
załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich, robieniu zakupów, itp.;
pomoc w przemieszczaniu się środkami komunikacji miejskiej,
pomoc i doradztwo w kontaktach z placówkami i instytucjami
świadczącymi wsparcie ON, w tym z organizacjami pozarządowymi;
pomoc i wsparcie w podejmowaniu i kontynuowaniu nauki w
szkołach/uczelniach wyższych;
pomoc i wsparcie w poszukiwaniu pracy, kontaktach z pracodawcami,
wykonywaniu pracy zawodowej, itp.

W okresie od 01.08.05 do 01.12.05. Fundacja „Hej, Koniku” podpisała umowy zlecenia
dotyczące pracy w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej z 44 osobami. W grupie
tej 31 osób to osoby wcześniej przeszkolone przez Fundację w poprzednim programie.
Pozostałe 13 osób to nowi uczestnicy zakwalifikowani na podstawie wykształcenia i
doświadczenia w pracy z ON. Wśród Asystentów 35 osób to kobiety a 9 mężczyźni.
Wszystkie wymienione osoby w obecności psychologa Fundacji zawarły łącznie 89
kontraktów z Klientami-ON z Warszawy i okolic. W grupie tej 59 osób to dzieci i młodzież a
30 to osoby dorosłe, 28 kobiet i 61 mężczyzn. Największą grupę ON stanowiły osoby z
takimi niepełnosprawnościami jak: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, Zespół Downa,
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Zespół Aspergera oraz z innymi zaburzeniami całościowymi - szczególnie w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Program: „Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących podnoszenia umiejętności pracy z
osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania z nimi opieki i udzielania
pomocy w procesie rehabilitacji – usługi asystenta osoby niepełnosprawnej”
realizowany w okresie od 1 lipca 2005 – 31 grudnia 2005r na podstawie dotacji
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu była rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych (ON), poprzez
zapewnienie tym osobom możliwości skorzystania z usług profesjonalnie przygotowanych do
wykonywania swoich zadań Asystentów. Funkcje te wykonywała grupa osób przeszkolonych
i przysposobionych do pełnienia funkcji Asystenta ON przez Fundację „HEJ, KONIKU!” w
ramach programu Phare 2002 – Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu. „Integracja
Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem.”
Asystenci, przeszkoleni i przygotowani do wykonywania zawodu przez Fundację, od lipca
2005 rozpoczęli pracę u Osób Niepełnosprawnych, podpisując w obecności przedstawiciela
Fundacji kontrakt pomiędzy asystentem a osobą niepełnosprawną (rodziną). W kontrakcie
według formuły opracowanej przez specjalistów Fundacji ustalany był czas i rodzaj pracy
Asystenta. Do podstawowych zadań Asystenta należało:
•

wspólne spędzanie czasu wolnego, które najczęściej polegało na rozwijaniu
zainteresowań: plastycznych, muzycznych, sportowych, wspólnym czytaniu książek,
spacerach, pracy, nauce i zabawie przy komputerze, towarzyszeniu i pomocy w
rozwijaniu umiejętności kontaktów społecznych w takich miejscach jak: sklep, poczta,
towarzyszeniu w imprezach integracyjnych, wspólnym wychodzeniu do kina, teatru a
także pomocy i ćwiczeniach w poruszaniu się środkami komunikacji miejskiej,
zwiedzaniu miasta oraz w towarzyszeniu podczas wizyt lekarskich.

•

towarzyszenie podczas zajęć szkolnych, które polegało na wspieraniu ON w nauce –
(w trakcie lekcji) szczególnie osobom mającym problemy z koncentracją, z
zaburzeniami pamięci, ze słabo rozwiniętą umiejętnością kontaktowania się z
rówieśnikami oraz prawidłowym odczytywaniu zadań.

•

towarzyszenie podczas zajęć po skończeniu lekcji typu: rehabilitacja, hipoterapia,
basen.

•

wspieranie w prowadzeniu terapii na terenie domu m.in.: podczas sekwencji u osób z
autyzmem oraz w innych ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

•

wspomaganie w odrabianiu lekcji.

•

towarzyszenie w drodze do szkoły, ze szkoły do domu lub w drodze na zajęcia
pozaszkolne

Asystenci podejmowali ustalone zadania towarzysząc Osobie Niepełnosprawnej w
wykonywaniu przez nią wcześniej zaplanowanych kontraktem aktywności. Asystenci i
rodziny znajdowali się pod stałą opieką grupy psychologów zatrudnionych przez fundację.
Przez cały okres trwania projektu psychologowie prowadzili grupowe superwizje pracy
asystentów i udzielali im indywidualnych konsultacji. Ze wsparcia psychologicznego
korzystali też chętnie niepełnosprawni beneficjenci projektu oraz rodziny ON, które
kontaktowały się z Fundacją telefonicznie lub zgłaszały osobiście na konsultacje z
psychologami. Zatrudnieni w projekcie psycholgowie i koordynator projektu odwiedzali też
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ON w domach, monitorując na bieżąco pracę asystentów i interweniując w trudniejszych
sytuacjach. Przebieg programu koordynował pracownik Fundacji odpowiedzialny za program
Asystent - psycholog.
W ramach projektu najczęściej obsługiwaliśmy osoby z takimi niepełnosprawnościami jak:
autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, Zespół Downa, Zespół Aspergera oraz z innymi
zaburzeniami całościowymi - szczególnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Zdecydowaną większość (1/3) odbiorców usługi stanowiły niepełnosprawne dzieci i ucząca
się młodzież.
Aby zapewnić pomoc jak największej liczbie ON oczekujących na pomoc, Fundacja starała
się aby każdy z Asystentów posiadał minimum dwie ON pod swoją opieką.
W okresie od 01.07.05. do 30.12.05 Asystenci przepracowali łącznie 10.176 godzin z ON.
W programie udział wzięło 89 ON obsługiwanych łącznie przez 44 Asystentów
(współfinansowanych również z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).
Z usług Asystenta korzystało także 37 Osób Niepełnosprawnych obsługiwanych przez
Asystentów finansowanych w ramach stażu i przygotowania do zawodu przez Powiatowy
Urząd Pracy w Warszawie.
Zainteresowanie programem było bardzo duże i niestety nie udało się nam zapewnić usług
asystenckich wszystkim zainteresowanym. Na liście oczekujących na usługę w Fundacji
znajduje się ponad 50 osób, którym nie byliśmy w stanie zapewnić wsparcia asystenta z
różnych przyczyn, najczęściej z powodu zapotrzebowania na usługę w godzinach
popołudniowych, kiedy najchętniej korzystano z usług asystenckich.

KADRA PROGRAMU ASYSTENT
W skład zespołu prowadzącego zajmującego się ASYSTENTEM w 2005r. wchodziły
następujące osoby:
Magdalena Bojarska – Prezes Zarządu , kierownik programów
Teresa Piolunowicz – członek Zarządu, koordynator projektów
Maja Sobierajska – psycholog, odpowiedzialna za kontakt z instytucjami współpracującymi,
prowadzi warsztaty psychologiczne, koordynator projektów.
Anna Frączyk – psycholog, odpowiedzialna za współpracę z klientami i asystentami,
prowadzi superwizje oraz konsultacje indywidualne dla asystentów i klientów programów.
Dagmara Czarniga – psycholog, asystent projektu, odpowiedzialna za kontakt z klientami i
asystentami.
Aldona Nieborek - Puchajdo – kadry.
Renata Sternalska – psycholog, prowadzi superwizje i wykłady.

WSPÓŁPRACOWNICY I PARTNERZY PROGRAMU ASYSTENT
W 2005
i instytucjami:

roku

Fundacja

współpracowała

z

następującymi

organizacjami

• Urzędem Pracy M.St. Warszawy przy ul. Ciołka 10A w Warszawie
• Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa – Targówek, które jest orędownikiem
naszej działalności i wspiera nas merytorycznie.
• Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym (Szkoła podstawowa, gimnazjum i
WZT)
• Fundacją Synapsis
• Krajowym Towarzystwem Autyzmu
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• Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego
• Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
• Ośrodkiem Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Pilickiej 21 w Warszawie;
• Samodzielnym Kołem Terenowym STO Nr 102 (Szkoła i Ośrodek Reh – Terp –
Edukacyjny) ul. Głogowa 2B
• Szkołą Specjalną Nr 97 na ul. Tarchomińskiej
• Warsztatami Terapii Zajęciowej WOTKTA na ul. Orzyckiej 20

3) OPIS GŁOWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O
SKUTKACH FINANSOWYCH
Aktywna rehabilitacja poprzez hipoterapię – program rehabilitacji i aktywizacji
psychospołecznej osób niepełnosprawnych- umowa z Wojewodą Mazowieckim.
Rehabilitacją objęto 60 ON;
Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek – program
rehabilitacji metodą hipoterapii dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządów ruchu na tle
neurologicznym i ortopedycznym – umowa z PFRON, PROGRAM PARTNER. Rehabilitacją
objęto 70 dzieci i młodzieży;
Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu asystent osoby
niepełnosprawnej – umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W wyniku
projektu przeszkolono 83 osoby, 52 osoby bezrob0otne rozpoczęły staże zawodowe a 13 w
wyniku realizacji projektu uzyskało stałe zatrudnienie. Usługą asystencką objęto 80 osób
niepełnosprawnych;
Przysposobienie bezrobotnych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej – umowa z
Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Przysposobionych do zawodu zostało 40 osób
oraz udzielone wsparcie dla 80 rodzin osób niepełnosprawnych;
Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych,
opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej,
społecznej i leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących
podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji - Usługi asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej – umowa z PFRON, Program PARTNER. Program realizowało 24 osoby,
pomocy udzielono 66 rodzinom;
Społeczna aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie
profesjonalnych usług Asystenta Osobistego – umowa z Ministerstwem Polityki
Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Usługi asystenta realizowało 20 osób,
pomocy udzielono 60 rodzinom.

4) ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEJ, KONIKU!”:
„Uchwała Zarządu Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, koniku!”
z dnia 29.03.2005
Zarząd Fundacji w składzie:
Magdalena Bojarska – prezes
Teresa Piołunowicz – członek Zarządu
Anna Stępka – członek Zarządu
Marta Woińska – członek Zarządu
na posiedzeniu w dniu 29.03.2005 r. zatwierdził BILANS za rok 2004 obrotowy z zyskiem
92,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote 97/100). Zysk przeznaczono na powiększenie
funduszu statutowego.
PODPISY: Magdalena Bojarska, Teresa Piołunowicz, Anna Stępka, Marta Woińska”
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5) INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW,
Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w
tym:

758 755,93

Dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

251 601,07

Granty pozyskane z fundacji

0,00

Dotacje krajowe

321 592,68

Wpłaty od instytucji i zakładów (darowizny)

26 540,00

Wpłaty osób fizycznych (darowizny)

158 751,89

Odsetki od kont bankowych i różnice kursowe
269,70
0,59

Inne przychody

6) INFORMACJE O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW
TYCH ŚWIADCZEŃ:
W 2005 roku fundacja wszystkie świadczenia realizowała nieodpłatnie.

7) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
nie dotyczy – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

8) INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a)
b)
c)
d)

realizację celów statutowych – 649 316,44 zł
administrację – 45 823,44 zł
działalność gospodarczą – nie dotyczy
pozostałe koszty – 4 958,97 zł

9) DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji – 10
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
personel administracyjny – 2 (księgowa, sekretarka)
personel merytoryczny – 8 (koordynatorzy projektów, asystenci osób
niepełnosprawnych, hipoterapeuci)
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy

10)
a)
b)
c)
d)
e)

DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI
wynagrodzenia – 90 847,97 zł
nagrody – 0,00 zł
premie – 0,00 zł
inne świadczenia – 0,00 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie
dotyczy

11)

DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - Członkowie Zarządu Fundacji nie
pobierają miesięcznego wynagrodzeń za działalność na rzecz Fundacji
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b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie dotyczy

12)

DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA:
345 497,45 zł

13)

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z
PODZIAŁEM WG ICH WYSOKOŚCI
W 2005 roku Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”
nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.

14)

DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE
WSKAZANIEM BANKU
Fundacja nie posiada lokat bankowych

15)

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH
Fundacji nie posiada obligacji.

16)

DANE O WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W
SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM SPÓŁEK
Fundacja nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego

17)

DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ
WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA ICH NABYCIE
Fundacji nie posiada nieruchomości.

18)

DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH
W 2005 roku Fundacja nabyła środki trwałe o łącznej wartości 42 122,40 zł – hala namiotowa
do hipoterapii i konie.

19)

DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW
STATYSTYCZNYCH
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 158 352,45 zł

20)

DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW
STATYSTYCZNYCH
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2005 roku – 75 064,53 zł

21)

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE
W 2005 roku Fundacja otrzymała 321 592,68 zł kwotę dotacji i dofinansowań ze źródeł
publicznych, w tym:
266 242,68 zł – od podmiotów państwowych
55 350,00 zł – od podmiotów samorządowych

22)

INFORMACJA O ROZLICZENIU FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

23)

INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH.
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” składa
miesięczne deklaracje:
• VAT-7 – kwota w 2005 roku: 9 213,00 zł, zwrot podatku z Urzędu Skarbowego

(środki pochodzenia zagranicznego)
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• PIT-4 – kwota w 2005 roku: 25 976,40 zł
Na koniec roku podatkowego złożona została deklaracja CIT-8.

24)

INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH
W 2005 roku w Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”
została przeprowadzona kontrola Urzędu M. St. Warszawy, Wydziału Spraw Społecznych i
Zdrowia dla Dzielnicy Targówek – wynik: „Przedstawiona do wglądu dokumentacja jest w
pełni kompletna i prowadzona na bieżąco w sposób rzetelny”.

Warszawa, dnia ..............................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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