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Szanowni Państwo

To już kolejny rok oraz kolejna okazja, aby podziękować państwu za wsparcie naszych działań na rzecz
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Dziękujemy, za przekazany 1% podatku na
konto: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080 na cele naszego Stowarzyszenia.

Dzięki wszystkim wpłatom z podatku za rok 2018 udało się zebrać łącznie: 82 931, 60.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i polecamy się pamięci podczas kolejnych rozliczeń
podatkowych.

Na co dzień wspieramy 800 osób - dzieci, młodzież, dorosłych z niepełnosprawnością w 5 placówkach:
ośrodku wczesnej interwencji dla dzieci, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu
samopomocy, zespole rehabilitacyjnym „Aktywności społecznej” oraz 10 projektach wspierających, w tym:
mieszkalnictwa chronionego, mieszkalnictwa treningowego, opieki wytchnieniowej oraz formach
integracji społecznej.

Aktualnie uruchomiliśmy długo oczekiwany dom mieszkalny dla 6 osób dorosłych, których rodzice
nie są wstanie zapewnić opieki oraz 2 miejsca mieszkań treningowych. Sukcesywnie wymieniamy zużyty
tabor transportu- zakupiliśmy nowy samochodów do przewozu osób
z niepełnosprawnością, dokonaliśmy remontu pomieszczeń ośrodka wczesnej interwencji,
zaktualizowaliśmy plany budowlane kolejnych etapów rozbudowy Centrum. Realizujemy obecnie działania
rehabilitacyjne dla 400 małych dzieci w ośrodku wczesnej interwencji, rehabilitacyjne społeczno-
zawodowe dla 80 osób w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowym domu samopomocy oraz
opiekę wytchnieniową.

Wyzwaniami na kolejny rok 2020 są: rozbudowa Centrum im. Bożenny Piotrowicz, to możliwość
poszerzenia o kolejne 12 miejsc mieszkalnych, zapewnienie bazy rehabilitacyjnej do 100 osób
korzystających z codziennych zajęć terapeutycznych, pozyskanie wkładu własnego w wys. 30.000,- dotacji
na kontynuację programów terapii małych dzieci i osób ze złożoną niepełnosprawnością, adaptację
pomieszczeń użyczonych nieodpłatnie(remont i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)
celem utworzenia centrum rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Z Nowym Rokiem życzymy, by 2020 przyniósł spokój, radość i zadowolenie, wzmocnił wiarę w małe

i duże sprawy, obdaruje pomyślnością i szczęściem. Życzymy spełnienia marzeń, sukcesów w życiu
zawodowym, uśmiechu na co dzień oraz wszelkiej pomyślności.

Z serdecznymi podziękowaniami

W Imieniu Zarządu i członków PSONI Zgierz

Radosław Piotrowicz
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