
Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Pruszkowie

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.



Dane Stowarzyszenia :

Nazwa Stowarzyszenia - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszkowie 
– PSONI Koło w Pruszkowie

Siedziba i adres  - 05-800 Pruszków ulica 3-go Maja 56  
Adres e-mail - psouukolowpruszkowie@wp.pl
Numer telefonu - 22 758 67 82
REGON - 015585032
Data wpisu w KRS - 19.09.2003r.
Numer KRS - 0000173414
NIP - 534-11-03-548

PSONI Koło w Pruszkowie jest terenową jednostką organizacyjną  Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, posiadającą 
osobowość prawną a od 20 listopada 2007 r. posiadającą również Status organizacji 
pożytku publicznego.



Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia od 01.01.2018r. do 10.04.2018r.:

Andrzej Rybus             - Przewodniczący
Paweł Mońko               - Wiceprzewodniczący
Żaneta Pomorska          - Sekretarz
Henryk Wilczyński       - Skarbnik
Henryk Kalinowski       - Członek

Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia od 10.04.2018r. do 10.04.2018r.:

Paweł Mońko             - Przewodniczący
Małgorzata Samorzyńska - Wiceprzewodniczący
Żaneta Pomorska          - Sekretarz
Henryk Wilczyński    - Skarbnik
Henryk Kalinowski       - Członek



Zarząd Koła w 2018 roku  obradował  na  11 posiedzeniach  oraz podjął  19 Uchwał  –
wykaz podjętych w 2018 roku Uchwał prezentuje załącznik nr 1.

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w dniu 10.04.2018r.. Sprawozdania 
finansowe i merytoryczne z działalności Koła w 2017 roku zostały przyjęte. W związku z 
rezygnacją Przewodniczącego Zarządu z dalszego pełnienia funkcji dokonano wyboru w 
głosowaniu jawnym nowego członka Zarządu. Nowy Zarząd ukonstytuował się w 
składzie jak wyżej. Na zebraniu nie zostały zgłoszone żadne wnioski.

Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej 
Alicja Bieganowska           - Przewodniczący
Agnieszka Krawczyk      - Sekretarz
Marianna Skorupska         - Członek

Elektor – Andrzej Falkowski

PSONI Koło w Pruszkowie na dzień 31 grudzień 2018 r. liczyło 64 członków 
zwyczajnych. 
W ciągu roku 6 członków utraciło członkowstwo; nowych członków nie przyjęto.



Cele statutowe  Stowarzyszenia realizowane w 2018 r.:
1. prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, 
rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w 
ramach wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku 
oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej 
z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej 
społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we 
wszystkich formach, 
2. tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w 
swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z 
których korzystają,
3. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: 

 grup samopomocowych, 
 grup wsparcia, 
 usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby 
z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, 
 placówek stałego i czasowego pobytu, 
 informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom 
przemocy i wypadków, itp. 



4. zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz 
tworzenie warunków dla ich działalności, 

5. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także 
placówkami, w tym naukowymi i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych

6. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego 
w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne 
do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i 
pracowników Stowarzyszenia, pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy 
społecznej, wymiaru sprawiedliwości, opiekunów, asystentów rodzin i osób 
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy,

7. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać 
na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Głównym celem realizowanym w 2018 roku było prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Ognisko” dla grupy 35  uczestników i Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Na Górce” dla 25 podopiecznych.



Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognisko” 
realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej 
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnej do prowadzenia 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Działalność WTZ „Ognisko” finansowana była w 2018 r. z następujących źródeł:
środki PFRON - 580.860,00 zł.
środki Powiatu Pruszkowskiego - 64.680,00 zł.
środki Powiatowego Urzędu Pracy - 27.503,31 zł
Łącznie - 673.043,31 zł.

Dzięki współpracy z PUP w Pruszkowie  uzyskano dofinansowanie w wys. 
27.503,31zł. do zatrudnienia pracownika, które zostało w całości prawidłowo 
na ten cel wydatkowane  i rozliczone 
z Urzędem Pracy.
Dotacja otrzymana ze środków PFRON i Powiatu Pruszkowskiego wykorzystana 
została następująco:
rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników      - 559.252,31zł., tj.  87,63%
utrzymanie placówki i koszty obsługi - 59 857,69zł., tj.   9,27%
doposażenie  i rozwój placówki - 26.430,00zł., tj.   4,09%



Placówka prowadziła terapię zajęciową  dla 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, dla których otrzymywane wsparcie stanowi otwartą przestrzeń do zdobycia 
samodzielności życiowej i zawodowej.   

Realizowana przez placówkę  terapia zajęciowa wzbogacona była dodatkowymi zajęciami  
ukierunkowanymi na rozwój predyspozycji i umiejętności uczestników:

 zajęcia plastyczno - kreatywne  - zrealizowane w łącznym  wymiarze  45 godzin,
 zajęcia kreatywne  - zrealizowane w łącznym  wymiarze 30  godzin,



 zajęcia ruchowe  i ogólnousprawniające -
zrealizowane w łącznym  wymiarze  51 godzin,



 warsztaty fotograficzne  - zrealizowane w łącznym  
wymiarze  108  godzin,



 zajęcia teatralno - ruchowe  - zrealizowane w łącznym  wymiarze  32  godzin,
 zajęcia muzyczne - zrealizowane w łącznym  wymiarze 75,5  godziny,



 zajęcia rehabilitacyjno – gimnastyczne - zrealizowane w łącznym  wymiarze  24 godzin.

Warunkiem uczestnictwa w WTZ jest posiadanie orzeczenia  o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności ze  wskazaniem do udziału w warsztatach terapii 
zajęciowej .



Efektem działań kulturalno-edukacyjnych, teatralnych  i muzycznych oraz zaangażowania 
kadry terapeutycznej z pośród  uczestników wyłoniła się grupa teatralno-muzyczna 
„Zakręcone Ogniki” . Pierwszym sukcesem grupy było zakwalifikowanie się do XIX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie ALBERTIANA 2019, którego organizatorem jest Fundacja im. Brata Alberta 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.



Została  również zorganizowana dwudniowa wycieczka  do Wrocławia wpisująca się w 
rozpoczęty  w 2016 r cykl turystyczno-krajoznawczych wyjazdów.  Uczestnicy zapoznali się 
z historią, kulturą i współczesną architekturą regionu. 



W 2018 roku  mając na celu poprawy jakości terapii i bezpieczeństwa uczestników  w 
pracowni gospodarstwa domowego  wymieniono sprzęt AGD ( kuchnia, okap, zmywarka, 
zlewozmywak) oraz podjęto kroki w kierunku wymiany mebli i odświeżenia pomieszczeń.

Kolejnym ważnym działaniem dla  rozwoju placówki było złożenie w listopadzie 2018r.  
wniosku  o uruchomienie zajęć klubowych w WTZ dla 17 osób niepełnosprawnych. Zajęcia 
przeznaczone są dla byłych i przyszłych uczestników WTZ.



Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce”
realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji  społecznej zmierzającej w kierunku 
usprawnienia funkcji  fizycznych i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Placówka prowadzona jest jako zlecenie realizacji zadania publicznego,  określonego w 
złożonej przez Koło ofercie i zawartej na jego realizację umowie Nr 9/B/2017 z Powiatem. 
Prowadzenie ŚDS „Na Górce” finansowane jest z dotacji  Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, która w 2018 r obejmowała następujące tytuły: 

dotacja podstawowa - 449.475,00 zł.
dotacja z programu „Za życiem” - 34.580,00 zł.
dotacja na doposażenie placówki - 60.320,00 zł
Łącznie -544.375,31 zł.



Koło wniosło w realizację zadania wkład własny w postaci pracy wolontariuszy wyceniony 
na 84 663,94zł.  Wolontariusze w liczbie 17 przepracowali na rzecz placówki  4 627 godzin.

Otrzymane środki dotacyjne zostały wydatkowane w 100% na następujące  cele:

• dotacja podstawowa
 prowadzenie rehabilitacji społecznej - 392.277,24zł., tj. 87,27%
( terapia, dowóz, zakup śr. higieny i terapeutyczne)

 utrzymanie placówki i koszty obsługi - 57.197,76zł., tj. 12,73%

• dotacja z programu „Za życiem”
Dotacja w kwocie 34.580,00 zł. , tj. w 100% została wydatkowana  na prowadzenie terapii, 
materiały terapeutyczne i środki higieny.

• dotacja na doposażenie placówki 
Kwota 60.320,00 zł została wydatkowana na zagospodarowanie I piętra budynku, 
tj. wyposażenie  6 pracowni w meble, sprzęt i materiały terapeutyczne oraz wyposażenie 
pozostałych pomieszczeń sanitarno-technicznych. Wydatkowanie środków zostało 
szczegółowo rozliczone  i zaakceptowane przez MUW.



W 2018 roku wzmocnione zostały działania  terapeutyczne  o zajęcia  psychologiczne  
grupowe i indywidualne. Dzięki zakupieniu wspólnie przez dwie placówki 
specjalistycznych testów diagnostycznych,  placówka zyskała możliwość lepszego 
dostosowania  form terapii psychologicznej do indywidualnych  potrzeb podopiecznych. 

Rozszerzona została  terapia prowadzona w pracowni kulinarno-gospodarczej poprzez 
zaangażowanie wszystkich podopiecznych w przygotowywanie posiłków codziennych 
oraz  związanych z   uroczystościami – świętami. 



Prowadzenie rehabilitacji 
wzmocnione zostało
o działania kulturalno-
rekreacyjne. Podopieczni 
poznali uroki pięknego 
Torunia oraz korzystali 
z seansów kinowych  
i teatralnych. 



Zorganizowano dla podopiecznych szkolenie z zakresu bezpieczeństwa 
pożarowego  z możliwością zapoznania się z wyposażeniem  strażaka i 
wozów strażackich oraz  szkolenie dotyczące prawidłowego dbania o 
higienę jamy ustnej z zaprezentowaniem 
urządzeń i produktów do tego służących.



W 2018 roku kontynuowana była realizacja programu „Za życiem” 
obejmującego dodatkowym wsparciem 8 podopiecznych placówki. 
W ramach tego programu  zorganizowano dla tej grupy dodatkowe 
warsztaty:

- aktywizacji zawodowej,
- multimedialne
- ceramiczne,
-umuzykalniająco-ruchowe,



oraz przeprowadzono alpakoterapię, czyli terapię  wspartą 
towarzystwem zwierząt (alpaki). Ponadto program umożliwił 
zapewnienie  tej grupie dostępu do zwiększonej ilości materiałów 
terapeutycznych a także środków czystościowych i higienicznych. 



Decyzją Wojewody Mazowieckiego z 15 listopada 2018r. zostały 
przyznane środki na doposażenie placówki. W ramach tych środków 
zostało wyposażonych w meble, sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny 6 
nowych pracowni oraz uruchomiono  pomieszczenia sanitarne i 
komunikacyjne na I piętrze budynku.

Zainstalowano w budynku windę  likwidując tym samym wszelkie  bariery 
architektoniczne i zapewniając wszystkim podopiecznym  komfort 
poruszania się po budynku.



Aktualnie placówka osiągnęła wszystkie  wymagane standardy -
dysponuje  powierzchnią użytkową   ca 272 m2 i posiada 12 pomieszczeń  
mogących służyć jako pracownie, a także  pomieszczenia techniczne  i  
sanitarne dające  możliwość objęcia opieką 40 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Wniosek o rozszerzenie  ŚDS o kolejnych 15 osób został złożony i 
zrealizowanie go  zależy od  decyzji Wojewody.



W 2018 roku w celu  realizacji szerszych działań na rzecz  osób niepełnosprawnych  Koło 
pozyskiwało dodatkowe środki składając wnioski o granty i przystępując do konkursów.  
Zrealizowano następujące  zadania:

• z zakresu pomocy społecznej - „Warsztaty teatralne dla  dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną – II edycja” realizowane zgodnie z umową Nr 
BRZ/40/2018/RB/U9 – dofinansowanie  6.620,00zł.

• z zakresu oświaty i wychowania – „ Z muzyką za pan brat – warsztaty z muzykoterapii dla 
osób niepełnosprawnych”  realizowane zgodnie z umową Nr BRZ/40/2018/RB/U10 –
dofinansowanie  10.600,00zł.



• z zakresu sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych  - środki PFRON –
„Wieczór opłatkowy Pójdźmy wszyscy do stajenki”  realizowane zgodnie z umową Nr 
10/SKRT/2018. – dofinansowanie  9.450,00zł.

Dzięki  zaangażowaniu   merytorycznemu i finansowemu obu placówek w 2018r. została 
uruchomiona  strona internetowa  www.psoni.pruszkow.pl



Przychody Koła PSONI w Pruszkowie  z tytułu składek członkowskich wyniosły w 2018 
roku 16 185,00 zł. Koło PSONI w Pruszkowie odprowadziło należne składki za rok 2018 do 
Zarządu Głównego  w wysokości 2 501,80 zł

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.

WPŁYWY z 1% ORAZ WYDATKI PONIESIONE w 2018 roku 

Stan środków na 01 stycznia 2018 roku
90,34

WPŁYWY UZYSKANE W 2018 ROKU
6 570,00

WYDATKI PONIESIONE  W 2018 ROKU
6 300,00

Stan środków na 31 grudnia  2018 roku
360,34



Rok 2018 był dla Koła okresem intensywnych działań oraz stworzył płaszczyznę do 
uruchamiania nowych  zadań takich jak :

• rozszerzenie  działania ŚDS „Na Górce” o 15 uczestników
• uruchomienie Zajęć klubowych w WTZ „ Ognisko” dla 17 nowych osób 
niepełnosprawnych
• pozyskanie dofinansowania do planowanych zadań z zakresu sport, kultura, rekreacja 
i turystyka osób niepełnosprawnych  - środki PFRON do organizacji spotkania 
wigilijnego i dwudniowej wycieczki krajoznawczej.

W I kwartale  2019 roku:

• została zawarta umowa  na realizację zajęć klubowych  z dofinansowaniem  
81.600,00zł. na okres  od 01.03.2019r. do 31.01.2020r.- zajęcia cieszą się 
zainteresowaniem zarówno uczestników jak i ich rodzin,
• otrzymaliśmy  decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON do realizacji 
obu ww. zadań,
• nawiązano współpracę z Powiatem Pruszkowskim i prywatnymi przedsiębiorcami 
z Pruszkowa w sprawie organizacji staży zawodowych dla uczestników WTZ „Ognisko”
• rozpoczęto działania informacyjno-promocyjne w formie cyklu artykułów prasowych 
wydawanych we współpracy ze  środowiskiem lokalnym 



załącznik Nr. 1  do Sprawozdania z działalności

Zarządu PSONI Koło w Pruszkowie za  2018 rok

WYKAZ PODJĘTYCH W 2018 ROKU UCHWAŁ ZARZĄDU KOŁA

LP NR UCHWAŁY DATA TREŚĆ

1 Nr  1/02/2018 05.02.2018 przyznanie awansu finansowego etatowym pracownikom zatrudnionym przez Koło PSONI w Pruszkowie w 
ŚDS "Na Górce"

2 Nr 2/02/2018 05.02.2018 zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła PSONI w Pruszkowie

3 Nr 3/03/2018 26.03.2018 skreślenie z listy Członków Koła PSONI w Pruszkowie p. Marianny Majewskiej z powodu śmierci i umorzenia 
zaległych składek członkowskich od ww.

4 Nr 4/04/2018 10.04.2018 ponownego ukonstytuowania się Zarządu Koła PSONI w Pruszkowie

5 Nr 5/06/2018 14.06.2018 przyznanie premii etatowym pracownikom zatrudnionym przez Koło PSONI w Pruszkowie w placówkach 
WTZ "Ognisko" i ŚDS "Na Górce"

6 Nr 6/06/2018 06.08.2018 skreslenie z listy Członków Koła PSONI w Pruszkowie p Mirosławy Maliszewskiej na prośbę własną

7 Nr 7/08/2018 06.08.2018 przyznanie nagród pracownikom zatrudnionym przez PSONI Koło w Pruszkowie

8 Nr 8/08/2018 06.08.2018 ustalenia wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu przez PSONI Koło w Pruszkowie



9 Nr 9/09/2018 07.09.2018 przyznanie awansu finansowego etatowym pracownikom zatrudnionym przez Koło PSONI w 
Pruszkowie w placówkach ŚDS "Na Górce" i WTZ "Ognisko"

10 Nr 10/09/2018 07.09.2018 zwiększenie wynagrodzenia pracownika PSONI Koło w Pruszkowie zatrudnionego w ŚDS "Na 
Górce"

11 Nr 11/10/2018 24.10.2018 zakup programu Symfonia Sage 50c

12 Nr 12/10/2018 24.10.2018 ustanowienia Dnia Pracownika PSONI Koło w Pruszkowie

13 Nr 13/10/2018 24.10.2018 przyznanie nagród pracownikom zatrudnionym przez PSONI Koło w Pruszkowie

14 Nr 14/11/2018 29.11.2018 sfinansowania ze środków PSONI Koło w Pruszkowie badania technicznego wykonanego przez 
Urząd Dozoru Technicznego

15 Nr 15/11/2018 29.11.2018 przyznania nagród i premii pracownikom zatrudnonym przez PSONI Koło w Pruszkowie

16 Nr 16/11/2018 29.11.2018 skreślenie z listy Członków Koła PSONI w Pruszkowie p. Zofii Strójwąs, p. Katarzyny 
Kochanowskiej, p. Natali Juralewicz, p. Antoniego Plebanka

17 Nr 17/12/2018 19.12.2018 przyznania premii pracownikom zatrudnonym przez PSONI Koło w Pruszkowie

18 Nr 18/12/2018 19.12.2018 przyznanie ryczałtu na wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych

19 Nr 19/12/2018 19.12.2018 powierzenie przewozu uczestników placówek: WTZ "Ognisko" i ŚDS "Na Górce" firmie 
"Komartrans"



załącznik Nr 2 do sprawozdania 

z działalności Zarządu PSONI Koło w Pruszkowie w 2018 r.

LISTA WYDARZEŃ

w których uczestniczyli  podopieczni PSONI Koło w Pruszkowie

w 2018 roku

Lp. rodzaj wydarzenia krótki opis wydarzenia termin realizacji

liczba uczestników

organizator
łącznie

w tym osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną

1. kulturalno- integracyjny Jasełka 17.01.2018 7 7 DPS Żbików

2. kulturalno- integracyjny Bal karnawałowy 25.01.2018 75 60 WTZ "Ognisko" , ŚDS "Na Górce" 

3. kulturalno- integracyjny Zabawa ostatkowa 08.02.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 

4. kulturalno- integracyjny Kino Cinema City Janki „Jumanji – przygoda w 
dżungli” 08.03.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 

5. kulturalno- integracyjny Spotkanie wielkanocne 28.03.2018 48 40 WTZ "Ognisko" 

6. edukacyjno-poznawczy Wyjazd do Wrocławia 26-27.04.2018 47 35 WTZ "Ognisko" 

7. kulturalno- integracyjny XII impreza integracyjna „Ku Dobru” w 
Piastowie 17.05.2018 75 60 MOK Piastów

8. kulturalno- integracyjny Wyjazd do Teatru Syrena „Alicja w Krainie 
Czarów” 21.05.2018 36 29 WTZ "Ognisko" 

9. kulturalno- integracyjny Zabawa - grill 22.05.2018 75 60 WTZ "Ognisko" , ŚDS "Na Górce" 



10. kulturalno- integracyjny VI Brwinowska SpecOlimpiada w Żółwinie 04.06.2018 42 35 Gminny Ośrodek Kultury Brwinów

11. kulturalno- integracyjny Wyjazd do teatru Buffo „Piotruś Pan” 06.06.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 

12. kulturalno- integracyjny XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Dębowy Liść” 08.06.2018 48 55 Gminny Ośrodek Kultury Brwinów

13. kulturalno- integracyjny Wyjazd do CinemaCity Janki „Kuba Guzik” 19.07.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 

14. kulturalno- integracyjny Pożegnanie lata 31.08.2018 75 60 WTZ "Ognisko" , ŚDS "Na Górce" 

15. kulturalno- integracyjny V Warsztaty Integracyjne „Takie tam granie” 20.09.2018 8 7 PCPR Grodzisk Maz

16 kulturalno- integracyjny XIV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” 28.09.2018 63 53 PCPR Grodzisk Maz

17 kulturalno- integracyjny XIX Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych 29.09.2018 75 60 MOK Piastów

18 kulturalno- integracyjny Spektakl artystyczny w wykonaniu  podopiecznych 
Koła - Młodzieżowy Dom Kultury 30.10.2018 90 60 PSONI Koło w Pruszkowie

19 kulturalno- integracyjny Przedstawienie patriotyczne w wykonaniu 
uczestników ŚDS - Młodzieżowy Dom Kultury 14.11.2018 90 60 PSONI Koło w Pruszkowie

20 kulturalno- integracyjny Kino CinemaCity Janki „Serce nie sługa" 15.11.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 



21 kulturalno- integracyjny Spotkanie andrzejkowe 30.11.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 

22 kulturalno- integracyjny Spotkanie Mikołajkowe 06.12.2018 43 35 WTZ "Ognisko" 

23 kulturalno- integracyjny Bal Karnawałowy z OWWR DELTA 08.02.2018 60 35 ŚDS "Na Górce" 

24 kulturalno- integracyjny wycieczka do Papugarni w Warszawy 20.02.2018 33 25 ŚDS "Na Górce" 

25 kulturalno- integracyjny Spotkanie Wielkanocne 21.03.2018 40 25 ŚDS "Na Górce" 

26 kulturalno- integracyjny wystawa prac w Ministerstwie Rozwoju w 
Warszawie

27.03.2018 4 2 ŚDS "Na Górce" 

27 kulturalno- integracyjny wyjazd do Teatru Kamienica - spektakl "Ania z 
Zielonego Wzgórza"

12.04.2018 40 25 ŚDS "Na Górce" 

28 edukacyjny udział w pikniku histrocznym 09.06.2018 12 10 Miasto Pruszków

29 kulturalno- integracyjny wystawa prac w Parku Kościuszki w Pruszkowie 17.06.2018 12 8 Miasto Pruszków



30 kulturalno- integracyjny zabawa "Powitanie lata" z OWWR DELTA 20.06.2018 60 35 ŚDS "Na Górce" 

31 kulturalno- integracyjny wyjazd do kina w Jankach 22.08.2018 33 25 ŚDS "Na Górce" 

32 kulturalno- integracyjny wizyta gości z Ośrodka KOparka -alpakoterapia 09.11.2018 35 25 ŚDS "Na Górce" 

33 edukacyjno-poznawczy Wycieczka do Torunia 16.11.2018 25 15 ŚDS "Na Górce" 

34 kulturalno- integracyjny Zabawa andrzejkowa 30.11.2018 31 25 ŚDS "Na Górce" 

35 kulturalno- integracyjny wystawa prac w Ministerswie Rozwoju i 
Infrastruktury

03.12.2018 4 2 ŚDS "Na Górce" 

36 kulturalno- integracyjny Zabawa mikołajkowa 06.12.2018 33 25 ŚDS "Na Górce" 

37 kulturalno- integracyjny wyjazd do kina w Jankach 18.12.2018 26 20 ŚDS "Na Górce" 

38 kulturalno- integracyjny Spotkanie opłatkowe 20.12.2018 81 57 PSONI Koło w Pruszkowie


