Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych za rok 2015
1. Analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki
społecznej w zakresie inwalidów oraz pozostałych osób niepełnosprawnych
− współpraca z impresariatem artystycznym HABART, wspierającym działalność
stowarzyszenia poprzez organizowanie koncertów i imprez artystycznych
propagujących szeroko pojętą problematykę niepełnosprawności,
− w związku z brakiem lokalu biurowego oraz wykwalifikowanych pracowników (w
poprzednich latach zatrudnione 3 osoby) prowadzenie bieżącej działalności przez ZG
zgodnej z celami statutowymi PSON oraz wsparcie bliskiego kompetentnego
sympatyka Stowarzyszeniu w prowadzeniu spraw biurowo – administracyjnych,
− stworzenie nowej strony internetowej stowarzyszenia dostosowanej do potrzeb
odbiorców oraz prowadzenie bieżącej informacji dla odbiorców,
− współpraca z Aresztem Śledczym w Krakowie (pomoc więźniów podczas
przeprowadzania siedziby Stowarzyszenia do mniejszego lokalu),
− zgoda Zarządcy budynku przy al. Słowackiego 48 na pozostawienie informacji
i skrzynki pocztowej w widocznym miejscu w klatce budynku w związku
z opuszczeniem naszego lokalu na parterze budynku al. Słowackiego 48,
a pozostawieniem adresu
− interwencja u Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Pełnomocnika ds.
Osób Niepełnosprawnych Bogdana Dąsala w sprawie pomocy dla naszego
stowarzyszenia zagrożonego likwidacją i odpowiedź iż formy pomocy jakie może
zastosować Gmina Miejska Krakowa znajdują się w uchwale z 5 listopada 2014 r nr
CXXI/1938/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
− współpraca z Okręgowym Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu (al. Daszyńskiego)
w sprawie podnajmu części lokalu na potrzeby PSON,
− udział przedstawicieli PSON w spotkaniach wielkanocnych i bożonarodzeniowych
organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa,
− po złożeniu projektu i uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania na
Spartakiadę Zdrowo Sportowo –Razem, w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez
Urząd Miasta Krakowa, rezygnacja z jej organizacji w związku z problemami
finansowymi PSON,

− współpraca z Instytutem Wiedzy Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” w zakresie konsultacyjnodoradczego dla
dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców/opiekunów,
−

udzielanie informacji telefonicznych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na
szeroko pojęte tematy związane z niepełnospawnościami  dodatki pielęgnacyjne
(informacja udzielona założycielowi MOTO PSON), dodatki, opiekuńcze, rodzinne
odmowa udzielania małżeństwa osobom niepełnosprawnym.

2. Popularyzacja, organizacja, uczestnictwo i rozwój sportu, rekreacji, wychowania
fizycznego, a w szczególności poprzez edukację i organizację różnych form
imprez sportowych i rekreacyjnych
.
− udział Święcie Organizacji Pozarządowych
na Małym Rynku w Krakowie
25 kwietnia 2015 r. Rozprowadzanie wydawnictw PSON przygotowanych po licznych
konferencjach międzynarodowych, dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych,
− udział w II Ogólnopolskich Senioraliach odbywających się w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Krakowie
− spotkanie konsultacyjne przedstawicieli PSON w Fundacji Instytut Rozwoju
Regionalnego w Krakowie
− prelekcja przedstawiciela PSON podczas Konferencji organizowanej przez Instytut
Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na temat działalności
Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych jako przykładu jednego z
najstarszych stowarzyszeń,
− udostępnienie logo oraz przekazanie publikacji wydanych przez PSON i ulotek
dotyczących 1 % dla przedziwziesc, którego celem jest przełamywanie stereotypów w
corocznej akcji 
„Żywej Biblioteki”,
− udostępnienie logo dla wydawnictwa 
Literatura w Łodzi, przyjęcie patronatu nad
książką „Tetrus” Kazimierza Szymeczko,
− udział przedstawicieli PSON w gali wręczenia Nagród Lodołamacze zorganizowanej
przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Krakowie
,
− uczestnictwo w pracach Kapituły V Konkursu "Małopolski Samorząd Równych
Szans" organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
3.

Propagowanie i organizacja doskonalenia form przemieszczania się osób
mających trudności w poruszaniu się w różnych warunkach terenowych,
w budynkach, w budowlach i w innych budynkach przy użyciu różnych form
komunikacji

− udzielanie informacji w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do różnych form
komunikacji (kolej, transport samochodowykomunikacja miejska),
− udzielanie informacji w zakresie
niepełnosprawnych (mieszkanie, łazienka),

dostosowania

budynków

dla

osób

− udzielanie informacji dotyczących nowych zasad wydawania kart parkingowych dla
osób niepełnosprawnych,
− współpraca z Telewizją Polską i Polskim Radiem Gdańsk w zakresie sytuacji
dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w Polskich Kolejach Państwowych.

W związku z trudnościami związanymi z zaległościami wobec ZUS Polskie Stowarzyszanie
Osób Niepełnosprawnych podejmowało w roku 2015 liczne kroki mające na celu
uregulowanie powstałych zaległości finansowych. Wystąpiono do ZUS z wnioskiem o
umorzenie, kolejno o rozłożenie na raty powstałej zaległości. Po licznych rozmowach
(telefonicznych i osobistych wizytach, spotkaniach z dyrekcją ZUS) oraz problemach
związanych z zajęciem konta bankowego udało się do końca 2015 r. spłacić całość długu
wobec ZUS. Środki pozyskiwano nie tylko kierując prośby do darczyńców, ale równocześnie
prowadząc wyprzedaże posiadanego przez PSON sprzętu biurowego, rehabilitacyjnego i
sportowego.

