
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH „WRÓĆ” SPRAWOZDANIE za rok 2013 

Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „WRÓĆ” rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 roku. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem: 0000129427, numer identyfikacyjny Regon: 192778182. Fundacja powstała z inicjatywy Pani Kazimiery Włodarskiej, której wnuczka Ola została głęboko, wielorako niepełnosprawna w wyniku wypadku komunikacyjnego. Fundację tworzą rodzice, rodziny, przyjaciele i bliscy dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Pracą Fundacji kieruje społecznie jednoosobowy Zarząd, przy również społecznym zaangażowaniu Rady Fundacji. Zespół ten jest wspomagany przez kilkuosobowy Dział Programów i Szkoleń.  Największymi Partnerami działań Fundacji w roku 2013 byli: Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Starostwo Powiatowe w Malborku, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Gminy Malbork.   Systematycznie współpracowaliśmy także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, Radą Gminy Ostaszewo Firmą „Euroskolenia”- partnerem naszych projektów unijnych, a także z WTZ Marzęcino, WTZ Nowy Dwór Gdański, Szkolnym Ośrodkiem Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim, Kaszubską Fundacją na Rzecz Rehabilitacji i wieloma Organizacjami działającymi na rzecz Osób niepełnosprawnych, dla których Ośrodek Hipoterapii i Ośrodek Basenoterapii w Jantarze były miejscem uatrakcyjnienia pobytów rehabilitacyjnych nad polskim morzem.   Cele statutowe Fundacji  - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą,  - udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych,  - organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,  - prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, - inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia.  Celem działań Fundacji jest zapewnienie naszym podopiecznym, osobom niepełnosprawnym w tym dzieciom  i młodzieży poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych życia godnego, pełnego sensu i radości. Wspieranie Ich w drodze rehabilitacji leczniczej, społecznej, także poprzez tworzenie miejsc, gdzie niepełnosprawni mogą czuć się bezpiecznie, w otoczeniu pełnym akceptacji, prawdziwej integracji i miłości.  Rok 2013 był rokiem kontynuacji rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć oraz realizacji nowych inicjatyw.  Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze w Jezierniku i Lasowicach Wielkich wzmacniały się przede wszystkim poprzez podnoszenie standardów działania oraz pozyskiwanie coraz większego zaufania do realizowanych wobec uczestników programów ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek, starostw nadzorujących realizację celów oświatowo wychowawczych oraz miejscowych środowisk. Kadra ośrodków systematycznie podnosi swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.  
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Fundacja poprzez działania organizacyjne i udział w projektach unijnych podejmowała skuteczne działania w kierunku wyposażenia ośrodków w nowoczesny sprzęt i urządzenia, wspomagające proces edukacji, rehabilitacji i terapii.   Ośrodki wspierały codziennie grupę około pięćdziesięciorga dzieci z głęboką, złożoną niepełnosprawnością. Głównymi celami placówek w stosunku do podopiecznych są: poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego; poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności; poprawa umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym; zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia, rozwój osobowości; utrzymanie dobrej kondycji psychicznej; rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się; rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, procesów w nim zachodzących; rozwój myślenia; rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach; osiąganie autonomii wewnętrznej; osiągnięcie niezależności osobistej; rozwój umiejętności współżycia w grupie; pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej.   Dla realizacji tych celów, w ośrodkach prowadzone są różnorodne formy zajęć z dziećmi, w tym zajęcia rewalidacyjno-wychowacze, przez które realizowany jest obowiązek szkolny oraz edukacja ustawiczna; terapie:  psychologiczna, logopedyczna, socjoterapia, terapia przez sztukę; rehabilitacja lecznicza i opieka zdrowotna w ramach świadczeń medycznych. Duża wagę przywiązuje się także do uczestniczenia dzieci w życiu kulturalnym i społecznym, poprzez wizyty w kinie i teatrze; wycieczki oraz imprezy okolicznościowe i wydarzenia lokalne.  Praca z dziećmi opiera się o indywidualne programy opracowane dla każdego dziecka, przy współpracy z lekarzami, w oparciu o diagnostykę terapeutyczną i wywiady środowiskowe. Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne (IPET)  obejmują wszystkie potrzeby dziecka, z uwzględnieniem motywacyjnego i wychowawczego potencjału grupy.  Podczas zajęć podopieczni OREW są usprawniani ruchowo, uczeni są samoobsługi, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Prowadzone zajęcia pozwalają na wielo zmysłowe poznawanie świata i kształtowanie umiejętności społecznych, wyrabianie orientacji przestrzennej oraz usprawnianie (rozwijanie): percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej. Uczniowie oddziału edukacyjno-terapeutycznego realizują podstawę programową dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.  Podopieczni Fundacji WRÓĆ podlegają kompleksowej terapii. Oprócz zajęć rehabilitacyjnych, pedagogicznych czy psychologicznych Fundacja oferuje dzieciom zajęcia prowadzone przez wysokokwalifikowaną  kadrę terapeutów i rehabilitantów, systematycznie uzupełniających swoją wiedzę  zakresie nowoczesnych technik metod rehabilitacji oraz terapii kompleksowej, w tym logopedii, surdologopedii, komunikacji pozawerbalnej.  Ogromny wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością ma przeprowadzenie w sposób ciągły, systematyczny i fachowy procesu rehabilitacji. Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze w Jezierniku Lasowicach Wielkich prowadzą fizjoterapię, kinezyterapię, fizykoterapię, masaż i hydroterapię.  Kadra rehabilitacyjna ośrodka posiada specjalistyczne przygotowanie w zakresie różnorodnych metod, m.in. metody neurorozwojowych NDT Bobath, PNF, Integracji odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej, Neromobilizacje w terapii manualnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Nerofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej; Metody Ackermana.    
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Wychowankowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach basenowych wg Koncepcji Halliwick, realizowanych na terenie Fundacji WRÓĆ w Jantarze, na basenie o temperaturze wody 32 st. C, dającej komfort psychofizyczny uczestnikom terapii. Terapia basenowa prowadzona jest przez specjalistów Koncepcji Halliwick, którzy posiadają niezbędne przygotowanie. 
 
Podczas pobytu w Ośrodkach dzieci korzystają ze wsparcia opiekunów, przygotowanych do pracy poprzez specjalistyczne kursy obejmujące zagadnienia związane z opieką i pielęgnacją osób z niepełnosprawnością, a także z zakresu komunikacji alternatywnej i niektórych form terapii. Opiekunowie towarzyszą Dzieciom od momentu odebrania ich z domu do przekazania pod opiekę najbliższych po zakończonych zajęciach. 
Praca z dziećmi realizowana jest przy ścisłej współpracy z ich rodzicami i opiekunami, którzy systematycznie otrzymują pisemną informację o przebiegu pracy z dziećmi a na zakończenie roku szkolnego – kompleksową informacje o efektach realizacji indywidualnych programów. Oprócz sprawozdań semestralnych nasi terapeuci w sposób ciągły i systematyczny kontaktowali się z rodzicami w ciągu bieżącego roku szkolnego drogą telefoniczną, poprzez zeszyty informacji, spotkania osobiste, wywiady środowiskowe. W każdym miesiącu w Ośrodkach wyznaczono tzw. tydzień otwarty, w celu umożliwienia rodzicom indywidualnych konsultacji z terapeutami i opiekunami oraz obserwacji zajęć. Członkowie rodzin uczniów uczestniczyli w organizowanych przez OREW uroczystościach, są zapraszani także do uczestniczenia w niektórych zajęciach terapeutycznych 
(np. z zakresu terapii basenowych).  
Rodzice byli wspomagani także poprzez: zabezpieczenie transportu dzieci do Ośrodków, do lekarza, do sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym/ortopedycznym; asysty opiekunów i terapeutów; zaopatrzenia w środki czystości i higieny; zakupu leków i artykułów spożywczych; dostarczania odzieży; porady lekarzy specjalistów, 
porady dotyczące wyboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego. 
W ciągu całego roku szkolnego, na bieżąco prowadzono działania, mające na celu zapewnienie wysokiej jakości pracy ośrodków, w tym lustracje sal pod kątem ich wystroju, przygotowania do zajęć, bezpieczeństwa uczestników; czystości na terenie obiektów i wokół nich; monitorowano współpracę terapeutów z rodzicami oraz sprawdzano prawidłowość i kompletność prowadzenia dokumentacji. Obowiązkiem każdego terapeuty było złożenie sprawozdań z pracy rewalidacyjno-wychowawczej za I i II semestr, które zostały dołączone do protokołów plenarnych rad pedagogicznych oraz złożenie ocen opisowych uczniów, które zostały umieszczone w arkuszach ocen. Zarówno protokoły z rad pedagogicznych oraz arkusze ocen są obowiązkową dokumentacją placówek. W celu doskonalenia pracy terapeutycznej prowadzone sa także superwizje, coachingi i szkolenia doskonalące prowadzone przez trenerów i specjalistów. W roku 2013 kontynuowane były takie spotkania z Panią Anną Olasińską – w zakresie metody Hallwick oraz superwizje z dr Magdaleną Grycman – specjalistą AAC. 
 
W roku 2013, jako realizację projektu 9.1.1, kontynuował działania Integracyjny Punkt Przedszkolny, przekształcony w związku z zapotrzebowaniem środowiska w Przedszkole Integracyjne w Lasowicach Wielkich. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programie wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole i przyjaciele”. Programy powyższe zostały wzbogacone o tematy własne nauczyciela, dostosowane do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci oraz czasu i miejsca pracy z dziećmi.  Wdrażano dzieci do samoobsługi, przestrzegania ustalonych norm i zasad uczestniczenia i zabawy w grupie, zgodnego współdziałania w grupie. Dzieci uczyły się przestrzegania ładu i porządku w sali, odpowiedniego zachowania przy stole. Ustalono kodeks przedszkolaka, który zawierał zasady postępowania zgodnie z katalogiem praw i obowiązków. Rozbudzano w dzieciach także zainteresowania światem przyrody, poprzez zajęcia tematyczne na terenie placówki (zajęcia plastyczne, filmy, pogadanki) oraz w terenie, w  tym wizyty w prowadzonym przez Fundacje Wróć” Mini ZOO oraz w okolicznych parkach krajobrazowych. Dzieci uczono aktywnego słuchania i 
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wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole), uczestniczyły też w częstych zajęciach z gimnastyki buzi i języka (ćwiczenia oddech., glos., narządów artykulacyjnych). Prowadzone były także zajęcia muzyczne, plastyczne i techniczne, rozwijające wielokierunkowo umiejętności i zainteresowania. sprawności Kształtowaniu sprawności ruchowej służyły zajęcia gimnastyczne, spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Z obszarów wymienionych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” szczególny nacisk położony był w na kształtowanie umiejętności społecznych - grzeczne zwracanie się do innych, przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w miejscach publicznych. Nadrzędnym celem było i jest, aby dzieci posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, zostały wyposażone w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, przewidywania skutków swoich działań. 
 
W pracy metodycznej wykorzystywane są różnorodne twórcze metody pracy, w tym: elementy metody. Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona;  metoda R. Labana; E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogika zabawy oraz metoda W. Sherborne. Dzięki ich zastosowaniu udało się wyłonić różne kreatywne możliwości dzieci. Zachęcałyśmy dzieci do uczestnictwa w przedstawieniach, które mają na celu umożliwić wychowankom 
uzewnętrznianie uczuć, nauczyć wyrażać siebie poprzez ruch, mowę, gest oraz przełamywać nieśmiałość.  
Pomyślnie układała mi się współpraca z rodzicami, oparta na szczerości oraz wzajemnym zaufaniu. Z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyli we współorganizowaniu imprez okolicznościowych. 
Na bieżąco prowadziłyśmy diagnozę i obserwację pedagogiczną, na podstawie której indywidualizujemy pracę z dziećmi w zależności od ich możliwości i potrzeb. Dzieci wymagające zajęć wyrównawczych objęte są zajęciami mającymi na celu rozwój zaburzonych analizatorów oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Zajęcia te prowadzone są w formie gier i zabaw matematycznych, kolorowanek, układania puzzli, indywidualnych rozmów, gier pamięciowych, ćwiczeń grafomotorycznych itp. Systematycznie prowadzona jest obserwacja i dokumentacja postępów dzieci, z której wynikami zapoznawani są ich rodzice.  
  W dniu 1 września 2013 roku, dzięki wsparciu Gminy Malbork, rozpoczęła działalność nowa placówka  
prowadzona przez Fundację – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich, do którego systematycznie uczęszcza 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością .intelektualną. Celem głównym działań ŚDS w Lasowicach Wielkich jest osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie uczestników, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w ich naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Cele szczegółowe to: kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi (w tym usprawnianie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego); wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej; integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – rodzinnym).kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; rozwijanie zaradności życiowej, zwiększenie samodzielności uczestników; rozbudzenie w uczestnikach pasji i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach; kształtowanie estetycznego postrzegania świata; poprawa i utrzymanie stanu psychofizycznego  ŚDS w Lasowicach Wielkich jest Domem typu A,B,C zapewnia miejsca dla 30 uczestników. Znajdują się w nim osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, osiem godzin dziennie z czego 6 godzin jest przenaczone na  zajęcia i treningi. Uczestnicy mają zapewniony transport w obie strony.   Zajęcia z uczestnikami realizowane są głownie w oparciu o pracownie tematyczne, o zróżnicowanym charakterze. Pracownie zostały przygotowane tak, aby wspierać aktywizacje uczestników, głownie w sferze samoobsługi, sprawności organizacyjnych, kreatywności, sprawności manualnych, rozwoju intelektualnego, 
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dając możliwość zróżnicowania zajęć, ich poziomu oraz przede wszystkim kształtowania zaradności życiowej, samodzielności, samoobsługi, samopomocy, integracji i zachowań społecznych. W placówce funkcjonują pracownie: kulinarna, prac manualnych (zajęcia z papieroplastyki, malarstwa, rękodzieła, krawiectwa, techniczno-ogrodnicza, ceramiczna,  komputerowo –multimedialna oraz pracownia ruchu.   Dla uczestników ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne a także: konsultacje lekarskie, organizacja spotkań okolicznościowych, współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika, oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań.   W październiku 2013 roku, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,  rozpoczęliśmy realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Wróć”, realizowanego w ramach priorytetu 7.2.1.POKL. Celem projektu jest przywrócenie do życia społeczeństwie oraz aktywności społeczno-zawodowej 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu powiatów nowodworskiego i malborskiego, w tym 12 osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także testowanie produktu pn.”Żuławscy Przewodnicy”, ukierunkowanego na kształtowanie aktywności społeczno-zawodowej uczestników poprzez promocję zasobów kulturowych, przyrodniczych i historycznych Żuław i Mierzei Wiślanej.  
W dalszym ciągu rozwijały swoją działalność Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz Centrum Rehabilitacji „Wróć”, realizujące usługi rehabilitacyjne dla pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.  
Ideą powołania NZOZ przez Fundację „Wróć” jest udzielanie wsparcia poprzez kompleksową pomoc medyczną oraz rehabilitacyjną osobom wymagającym zabiegów rehabilitacji, zamieszkałym na terenach wiejskich w bezpośredniej okolicy miejscowości Jeziernik.  Cel realizowany jest poprzez umożliwienie stałego kontaktu w formie konsultacji i badań lekarskich z dr med. Hanną Preis, specjalistą rehabilitacji leczniczej i dr med. Małgorzatą Wójcik-Kozikowską, specjalistą rehabilitacji medycznej. Wysoki poziom wykonywanych zabiegów gwarantuje wykwalifikowana kadra rehabilitantów i terapeutów. Zgodnie z ideą Centrum Rehabilitacji „WRÓC” rehabilitacja prowadzona jest w sposób ciągły, kompleksowy i powszechny. Zabiegi dostępne są dla mieszkańców województwa pomorskiego w szczególności powiatu Nowy Dwór Gdański.  Centrum posiada działy: kinezyterapii, fizykoterapii, dział masażu. Zespół terapeutyczny wspierany jest również przez terapeutę zajęciowego, psychologa i logopedę. W roku 2013 NZOZ Centrum Rehabilitacji „Wróć” udzielił świadczeń około 120 pacjentom. Z usług wypożyczalni korzysta co roku ponad 50 osób.  W wyniku realizacji operacji: „Rozwój usług medycznych NZOZ Centrum Rehabilitacji Wróć w Jezierniku poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Centrum wzbogaciło się o nowy sprzęt, rozszerzający możliwości wsparcia rehabilitacyjnego pacjentów z różnorodnymi schorzeniami oraz wadami rozwojowymi i pourazowymi, w tym: lampę Solux, aparat do drenażu limfatycznego, urządzenie terapeutyczne do suchych kąpieli CO2, System rehabilitacji w odciążeniu, Redcord Plus – zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych, stosowanych w kuracji zaburzeń szkieletowo - mięśniowych, w rehabilitacji neurologicznej oraz stymulacji neuroruchowej u dzieci, Elektryczny stół do rehabilitacji, koncentrator tlenu Tokyo, kolumnę terapeutyczną typu Reha USK  oraz System do badań wysiłkowych typu Cardiv.   Obie placówki systematycznie zwiększają zakres świadczonych usług, a że są one realizowane na wysokim poziomie, rośnie grono odbiorców. Niestety, mimo maksymalnego zaangażowania ze strony placówek wydłuża się też kolejka oczekujących na świadczenia, co wskazuje na konieczność poszukiwania możliwości dalszego ich rozwoju. 
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W roku 2013 kontynuowaliśmy też  realizację projektu pod nazwą „ERKA- Edukacja, Rehabilitacja, Kondycja, Aktywizacja - system zintegrowany”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych”, obejmującego systematycznym wsparciem ponad 60 dzieci z terenów wiejskich powiatu nowodworskiego.  
W ramach projektu pt. „WRÓĆ do środowiska – zielone miejsca pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, prowadziliśmy szkolenia i staże zawodowe dla zamieszkałych w powiatach nowodworskim malborskim, głównie na wsiach osób o trudnej sytuacji zawodowej i życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym (30 uczestników)  Od roku 2008 uczestniczymy w  realizacji Zadań Zleconych PFRON. W 2013 roku, w ramach projektu, „Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych w Różnych Typach Placówek” obok realizowanego na bazie ośrodka w Jezierniku programu: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - zwiększanie samodzielności życiowej” (konkurs nr IX), w Lasowicach Wielkich rozpoczęliśmy trzyletni program wsparcia osób niepełnosprawnych, pn. „Rehabilitacja-Samodzielność-Integracja” (konkurs XI). W 2013 roku z kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno terapeutycznego w obu konkursach skorzystało ponad 160 dzieci i dorosłych.  Ponadto Fundacja realizowała w 2013 roku zajęcia hipoterapii, które objęły ponad 50 dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego oraz w okresie letnim 19 dzieci z terenu całego kraju, spędzających wakacje w Jantarze. W gronie naszych podopiecznych, korzystających z hipoterapii są: dzieci poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, dzieci z Ośrodków Rehabilitacji Edukacji i Wychowania w Jezierniku, Giemlicach, Lasowicach; dzieci i młodzież niepełnosprawna spędzająca wakacje na terenie Mierzei Wiślanej i Ośrodka Fundacji; uczniowie szkół życia, dzieci o indywidualnym trybie nauczania, dzieci kierowane przez lekarzy i poradnie, podopieczni Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.  
Zajęcia w Mini ZOO jak co roku skupiły zarówno uczestników prowadzonych przez naszą Fundację oraz okoliczne ośrodki i placówki dla osób niepełnosprawnych; szkoły i przedszkola oraz osoby indywidualne, w tym turystów zorganizowanych i indywidualnych w różnych grupach wiekowych.  Transportem Fundacji, jak roku, wspomagaliśmy niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu w dostępie do prowadzonych przez nas placówek, a także innych ośrodków medycznych i rehabilitacyjnych na terenie województwa i kraju.  
Od początku działania Fundacja szkoli i pozyskuje wykwalifikowaną kadrę terapeutów, fizjoterapeutów i opiekunów, aby zapewnić uczestnikom i odbiorcom naszych działań najwyższy poziom i kompleksowy charakter udzielanego wsparcia.   W 2013 roku Rada Fundacji podjęła uchwałę o przystąpieniu wspólnie z Gminą Malbork do utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Wróć” oraz z Fundacją Rozwoju Turystyki „Mierzeja” do powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawych „Mierzeja”. Działalność obu spółdzielni ma wspierać realizację działań programowych Fundacji, w zakresie usług opiekuńczych, a także – wykorzystując zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz atrakcyjność turystyczną terenów Mierzei Wiślanej i Żuław, rozwijać działalność komercyjną, w celu zwiększenia zasobów na realizację działań pożytku publicznego.   
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    Sprawozdanie finansowe:  Nazwa Fundacji: Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „WRÓĆ”  Adres: Jantar, ul. Gdańska 1 82-103 Stegna  Adres e-mail: biuro@fundacjawroc.pl  Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem: 0000129427 w dniu 03.09.2002r., natomiast w dniu 29.09.2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.  Numery identyfikacyjne: Regon- 192778182; NIP – 579-19-82-343  Dane dotyczące członków zarządu fundacji: Fundacją kieruje jednoosobowy Zarząd w osobie Pana Macieja Włodarskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.  Cele statutowe Fundacji:   Celem statutowym Fundacji jest:  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą,  udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, medycznej i rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym, w szczególności ofiarom wypadków komunikacyjnych,  organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,  prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,  propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,  inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:  Fundacja realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez:  udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom i młodzieży, pokrzywdzonym w następstwie wypadków komunikacyjnych,  finansowanie zakupów sprzętu i inwestycji, związanych z leczeniem i rehabilitacją powypadkową dzieci w kraju i za granicą,  finansowanie leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych w kraju i za granicą,  udzielanie dotacji na organizowanie imprez wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,  organizowanie szkoleń ze środków własnych, w celu propagowania wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie na drodze,  prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 
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 prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, kulturalnych i sportowych oraz szerzenie aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych.   Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:  Łączna suma przychodów Fundacji w 2013 roku wyniosła:      4.367.562,67 zł, w tym: Z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:               38.295,00  zł, w tym:  Nawiązki sądowe     16.090,00 zł  Darowizny osób fizycznych:     7.205,00 zł  Darowizny osób prawnych:   15.000,00 zł Z działalności odpłatnej pożytku publicznego:      394.770,10 zł Z działalności finansowej:                              127,52 zł  Ze źródeł publicznych ogółem:         3.904.497,57 zł,     w tym: ze środków budżetu państwa:               2.250.821,00 zł       ze środków budżetu samorządu terytorialnego:  163.744,00 zł  Informacja o poniesionych kosztach na realizacje celów statutowych: 4.093.963,19 zł  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności  W roku 2013 Fundacja realizowała zadania zlecone o wartości: 651.412,57 zł  Dane o liczbie zatrudnionych w fundacji, z podziałem wg zajmowanych stanowisk:    Fundacja w roku 2013 zatrudniała 25 osób, średnioroczny wymiar zatrudnienia wyniósł 23 etaty.  Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:    Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę:  900.437,10zł  Dane o wysokości wypłaconych nagród oraz premii:     Fundacja nie wypłacała nagród ani premii.  Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:    Zarząd Fundacji pełni swoje funkcje społecznie.  Dane o wynagrodzeniach z umów zlecenia:    Z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacono wynagrodzenia w wysokości 1.026.619,37 zł, w całości  dotyczyły one realizacji celów statutowych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.   
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Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Fundacja nie udzielała pożyczek, gwarancji, poręczeń ani innych zobowiązań, związanych z działalnością pożytku publicznego.  Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  Fundacja nie nabywała obligacji, akcji i udziałów  Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: Fundacja nie dokonywała zakupu nieruchomości.   Dane o wysokości aktywów i zobowiązań fundacji, ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych dla celów statystycznych (aktywa i pasywa zgodnie ze sprawozdaniem do GUS): Aktywa 2013:  1.806.735,37 zł Pasywa  2013:   1.806.735,37 zł   Informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki W okresie sprawozdawczym kontrole w Fundacji przeprowadziły:   Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański   PFRON Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym.   


