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1. Nazwa organizacji
sToWARZYSZENlE PoMocY DZlEcloM I  MŁoDZlEZY NlEPEŁNosPRAWNEJ RUcHowo | lTĘ cZA''

W SZCZECINIE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. SZCZECIN

Gmina M. SZCZECIN Ulica KS. PIOTRA

WAWRZYNIAKA
Nr domu 7a Nr lókalu

Miejscowoś ć  SZCZEclN Kod pocztowy 70-392 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 913070646

Nr faksu - E-mail tecza @tecza.org.pl Strona www tecza.org.pl

3. Data rejestracji W Krajowym Rejestrze Są dowym

4: Data uzyskania statl| su organizacji poż ytku
publicznego zo04-o7-tŻ

5. Numer REGON 81o674102oÓoo0 6. Numer KRS 0000098680

7. Skł ad organu zarzą dzają cego organizacji

(Należ y wpisać  imiona, nazwiska orą Z informdcie o funkcji

lmię  i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alicja Zoł otucho Prezes TAK

lwona Gawroń ska Wiceprezes TAK
Łquzu)qLe9Ul

Teresa Fydrych Sekretarz TAK

Maria Lubka Ska rbn i k TAK

8. Skł ad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należ y wpisoc imiono, nozwiską  oroz informacje o funkcji

lmię  i nazwisko F.un kcja Wpisany'do KRS

Mał gorzata Kuczyń ska Przewodniczą ca Komisji
Rewizyjnej

TAK

nadzoru) Ewa Pawlak Czł onek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Boż ena Twardochleb Czł onek Komisji

Rewizyjnej
TAK



9' Ce| e statutowe oigónizacji ,.

{ N a l eż yii piso ć  celeĄ a:  pidstaw ie statutu o rganizocji}

Celem dział alnoś ci Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i

popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepeł nosprawnych i ich
rodzin, w tym pochodzą cych ze ś rodowisk dotknię tych problemem
alkoholowym, ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególnoś ci dla
dzieci i mł odzież y niepeł nosprawnej, których niepeł nosprawnoś ć  jest
nastę pstwem uszkodzenia Centralnego i obwodowego Ukł adu
Nerwowego, cię ż kiej choroby, urazów i chorób genetycznych przez
zapewnienie im peł ni normalnego ż ycia w warunkach umoż liwiają cych
rozw ój or az osią gnię cie niezależ noś ci społ ecznej.

10' Sposób r.ealizacj!$| ów statutowych organizacji

(Noleż y opisoć  spoś ób'rę alizacii cę tów statutowych aą dnizqę ji na
pod staw ie sto tutu org a n i za cj i )

1) lnicjowanie powstania, dział ania na rzecz tworzenia (w szczególnoś ci
przez budowę , ada ptację , remont, modernizację ) prowadzen ia,

placówek

a)sł uż by zdrowia, zajmują cych się  diagnostyką , rehabilitacją  i terapią  osób
n iepeł nosprawnych,

b) oś wiatowych, zajmują cych się  formami ed u kacyjno-terapeutycznym i

skierowanymi do osób niepeinosprawnych
c) opiekuń czych, zajmują cych się  opieką  społ eczną  nad osobami
niepeł nosprawnymi i ich rodzinami
d) Centrów Terapeutycznych, takich jak placówki sł uż by zdrowia,
oś wiatowe, opiekuń cze, poradnie specjalistyczne oraz współ pracę  i

wspieranie placówek dział ają cych w podobnym zakresie'
2) Kompleksową  rehabilitację , której zakres obejmuje:
a) wczesną  diagnostykę , rehabilitację  i terapię  dzieci od 1miesią ca do 7

roku ż ycia oraz kontynuację  tej rehabilitacji do 18 roku ż ycia i powyż ej,
jeż eli stan osoby niepeł nosprawnej tego Wymaga
b) psychologiczno-terapeutyczną  opiekę  nad rodziną
c) usprawnianie psychospoł eczne

d) tworzenie Grup Aktywnej Rehabilitacji
e) tworzenie Warsztatów Terapii za-ję ciowej

f) tworzenie zakł adów Aktywnoś ci zawodowej
g) rehabilitację  na pł aszczyź nie oś rodek, Dom szkoł a otoczenie-Rodzina
h) rehabilitację  w domu podopiecznego
i) dział ania rehabilitacyjno-profilaktyczne zmierzają ce do przeciwdział ania
powstawaniu powikł ań  zdrowotnych bę dą cych nastę pstwem wypadków
kom unikacyjnych.

3) Edukację  i terapię  osób niepeł nosprawnych
a) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
b) rozwijanie w ramach istnieją cych moż liwoś ci:  zainteresowań , uzdolnień
i talentów dzieci i mł odzież y
c) indywidualne wspieranie rozwoju każ dego dziecka
d) tworzenie przedszkoli specjalnych
e) tworzenie szkól specjalnych
f) tworzenie oś rod ków Reha bi litacyjno-Ed u kacyjno-Wychowawczych g)

tworzenie specja listycznych porad n i psychologiczno-pedagogjcznych
h) Wczesnointerwencyjne oddział ywa nia ed u kacyjno-terapeutyczne i

rehabilitacyjne.

4) opiekę  nad osobami niepeł nosprawnymi i ich rodzinami, której zakres
a) pomoc i oddział ywanie socjalno-społ eczne na obszarze dział alnoś ci b)

indywidualne usł ugi opiekuń czo_pielę gnacyjne
c) prowadzen ie opieki ed u kacyj nej, leczniczej, terapeutycznej
rehabilitacyjnej na terenie placówek opiekuń czych, dostosowanej do
wieku osób niepeł nosprawnych, ich potrzeb rozwojowych i społ ecznych
d )n iesienie prawnej, fi na nsowej, rzeczowej, reha bilitacyjnej i

psychologicznej pomocy poszkodowanym na skutek zdarzeń  losowych,
poszkodowanym na skutek niepeł nosprawnoś ci
e) tworzenie oś rodków Wsparcia Dziennego w szczególnoś ci
ś rodowiskowych Domów samopomocy
f) tworzenie Domów Pomocy społ ecznej
g) prowadzenie innej dział alnoś ci charytatywnej gdzie indziej nie

sklasyfikowanej.

5),Tworzenie Cent soby
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N iepeł nosprawnej.

6) Przewóz osób niepeł nosprawnych.
7) Tworzenie Punktów Poradnictwa obywatelskiego.
8) Tworzenie zorganizowanych form wypoczynku z rehabilitacją :
a) wycieczek

b) kolonii

c) obozów

d) zimowisk

9) Tworzenie bazy sprzę tu i kadr bę dą cych w dyspozycji Stowarzyszenia.
10) Podnoszenie kwalifikacji czł onków Stowarzyszenia, wolontariuszy,
pracowników zatrudnionych przez organizację .
11) Wspieranie indywidualnych form na ujarzmianie niepeł nosprawnoś ci.
12) Szkolenia oraz wymianę  doś wiadczeń  i informacji.
12a) Propagowanie idei oraz wspieranie Społ eczeń stwa obywatelskiego
poprzez:

a) podejmowanie przedsię wzię ć  i inicjatyw , zrzeszają cych inne podmioty,
zmierzają cych do kształ towania ś wiadomoś ci i budowy Społ .
Obywatelskiego

b) pozyskiwanie ś rodków oraz róż nego rodzaju form wsparcia
niezbę dnych do realizacji propagowania idei Społ . obywatelskiego
12b) Współ pracę  z jednostkami reprezentują cymi interes publiczny
ubieganie się  o ś rodki z funduszy strukturalnych i innych, przekazywanych
w celu realizacji polityki społ ecznej na poziomie mię dzynarodowym,
krajowym i regionalnym wypeł niają c zał oż enia idei partnerstwa
publiczno-społ ecznego w celu rozwią zywania problemów społ ecznych w
zakresie statutowych celów Stowarzyszenia.
12c) Wspieranie funkcjonowania prowadzonych placówek, w
szczególnoś ci admin.-koordynują ce, księ gowe i monitorują ce, niezbę dne
do pozyskiwania i rozliczania otrzymanych ś rodków finansowych.
12d) lnicjowanie, wspieranie, współ dział anie z innymi podmiotami z
osobami prawnymi i fizycznymi w ramach inicjatywy lokalnej.
13) Dział alnoś ć  wydawniczą  i informacyjno-promocyjną .
13a) Uczestniczenie oraz prowadzenie kampanii marketingowych i

informacyjnych.

14) oddział ywanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i

ogólnokrajow

sZcZEGÓŁoWY oPls PRoWADZoNEJ

l PRoWADZENlE sPEcJALlsTYcZNEGo cENTRuM DlAGNoZY, TERAPll l REHABlLlTAcJl DZlEclĘ cEJ
,,rĘ czA"

1. DIAGNOZA I  KONSULTACJE LEKARSKIE
W RAMACH PoRADNl REHABlL| TACYJNEJ oDBYŁY SlĘ  NASTĘ PUJĄ CE KoNSULTACJE:

1) KONSU LTACJ E LEKARZA REHABtLITACJt

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ :

LlCZBA osÓB oBJĘ TYcH WsPARclEM: 582

2) KoNsULTACJE LEKARZA NEURoLoGA DZlEclĘ cEGo

sKALA PRZEPRoWADzoNYcH DZlAŁAŃ :
LlczBA osoB oBJĘ TYcH WsPARclEM 1'47

3) KONSULTACJE LEKARZA ORTOPEDY

sKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ :

LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 135
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4) KONSULTAC]E LEKARZA PEDIATRY

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ  :

LlcZBA osÓB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 19

LEKARZEM PlERWSZEGo KoNTAKTU BYŁ LEKARZ REHABlLlTAcJl MEDYcZNEJ, KTÓRY NA PoDsTAWlE
ZDlAGNoZoWANYcH ZABURZEŃ  ZLECAŁ W| ZYTY U KoLEjNYCH sPEcJALlsTÓW.

2' sPEcJALlsTYcZNA oPlEKA TERAPEUTYczNo - REHABlLITACYJNA (TERAPlA KoMPENsUJĄ CA DEFlCYTY
ROZWOJOWE)

cELEM PROWADZONYCH W PLAcÓWcE DZIAŁAŃ  TERAPEUTYcZNo - UsPRAWNlA] Ą cYcH BYŁo
NABYclE LUB WZMocNlENlE U osoB NlEPEŁNosPRAWNYcH UMlEJĘ TNoŚclZMlERZĄ Ą cYcH-Do
LEPszEGo FUNKcJoNoWANlA W ZAKRESlE F| ZYCZNYM JAK l PsYcHosPoŁECZNYM.

W RAMACH oPlEKl TERAPEUTYCZNo - REHAB| L| TACYJNEJ oDBYŁY SlĘ :

1) TERAptA I  DTAGNOZA pSyCHOLOGtCZNA

oPlEKA PsYcHoLoGlCZNA W oś RoDKU PoLEGAŁA NA DlAGNoZoWANlU oRAZ NA sTYMULoWANlU
RozWoJU PsYcHlcZNEGo DZlEc|  PoPRzEz lNDYW| DUALNE Ć WlcZENlA FUNKcJl PoZNAWCZYcH l
PERcEPCYJNYcH oRAZ PoMocY W PoKoNYWANlU TRUDNoś cl lrurrRpeRSoNALNYcH l PRoBLEMoW
EMOCJONALNYCH.

sKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ :
LlcZBA oSoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 314

2) TNDyWtDUALNA TERAptA pEDAGOGTCZNA

cELEM PROWADZONYCH ZAJĘ Ć  BYŁo STYMULoWANlE RoZWoJU. W RAMAcH PRoWADZoNEJ TERAPll
NAclsK STAW| ANo GŁÓWNlE NA:
- POBUDZANIE I  USPRAWNIANIE ROZWOJU FUNKCJI  PSYCHOMOTORYCZNYCH;
- WYRoWNYWANlE BRAKÓW W WlADoMoś clncH l UMlEJĘ TNoŚCIACH;
_ ELlMlNoWANlE NlEPoWoDZEŃ  EMocJoNALNo - sPoŁEcZNYcH.

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ  :

LlcZBA osÓB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 203

3)TERAPlA ZĄ Ę cloWA
NADRZĘ DNYM cELEM TERAPll zAJĘ cloWEJ BYŁo WYKsZTAŁcENlE LUB PRZYWRocENlE ZDoLNoś cl Do
NAW| Ą ZYWANlA KoNTAKTOW sPoŁEcZNYcH, A TAKZE UMlEJĘ TNoŚcl WsPÓŁZYclA Z lNNYMl LUDŹ Ml.
TERAPlA ZAJĘ cloWA PROWADZONA BYŁA W FoRMlE:
- z^ JĘ c PLASTYCZNYCH,
-ą NĘ C MANUALNYcH,
-zAJĘ c UMYsŁoWYcH,
-zNĘ C KULlNARNYCH,
. ERGOTERAPI I ,

- WSPOLNYCH GIER I  ZABAW,
-zNĘ C RUcHoWYcH.

sKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ :
LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 19
4) ZAJĘ clA LoGoPEDYCZN E

TERAP| A LoGoPEDYCZNA PRoWADZoNA BYŁA Z NAclsKlEM NA UsPRAWNlANlE czYNNoŚcl
FlZJoLoGlczNYcH ZWlĄ zANYcH Z MoWĄ  UsPRAWNlANlEM APARATU ARTYKULACYJNEGo oRAZ
STYMULACJĄ  RoZWoJU MoWY. ZAJĘ clA PRoWADZoNE BYŁY W FoRMlE lNDYW| DUALNEJ, A lcH
ZAKRES oRAZ sToPlEŃ  TRUDNoŚcl WYNlKAŁ Z UPRZEDNlo PRZEPRoWADZoNEJ oBsERWAcJl l

DIAGNOZY.

sKALA PRZEPROWADZONYCH DZ| AŁAŃ :
L| CZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 263

5) ZAJĘ clA Kl N EZYTERAPEUTYCZNE
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cELEM UsPRAWNlANlA KlNEZYTERAPEUTYCZNEGo BYŁA PoPRAWA FUNKcJl MoToRYcZNYcH.
FlzjoTERAPEUcl PRoWADZlLl lNDYWlDUALNE zAJĘ clA W MYś L ZALECEŃ  LEKARZA REHABlLlTAcJl
MEDYczNEJ. WoBEc NĄ MŁoDsZYcH DZlEclsTosoWANo METoDĘ  NDT BoBATH. W RAMACH ZAJĘ Ć
PRoWADZoNo RoWNlEZ REHABlLlTAcJĘ  ZA PoMocĄ  KoMBlNEZoNoW DUNAG - owuczę Ścloweco
UBRANKA Z NAclĄ GlEM GUMoWYM (GŁoWNlE u osÓa z vÓzcowvM PoRAZENlEM DZlEclĘ cYM).

SKALA PRZEPRoWADzoNYcH DzlAtAŃ  :

a) KIN EZYTERAPIA OGOLNA
LlCZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARcl E M: 29Ż
b) KlNEZYTERAP| A METoDĄ  NDT BoBATH
LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 187

c) REHAB| L| TACJA ZA PoMocĄ  KoMBlNEzoNoW DUNAG 01
LlCZBA osoB oBJĘ TYCH WSPARCIEM: 14

6) ZABTEGT MASAZU LECZNTCZEGO (SUCHEGO), W TyM REFLEKSOTERApTA
NAJWAZNlEJSZYM cELEM WYKoNYWANEGo MASAZU BYŁo UsUNlĘ clE PRocEsÓW cHoRoBoWYcH
LUB lcH NASTĘ PSTW oRAZ lM ZAPoBlEGANlE (NP' RoZLuŹ NlENlE PRZYKURcZoW MlĘ ś NloWYcH
PoWsTAŁYcH NA sKUTEK NlEoDPoWlEDNlcH PoZYcJl). MASAZ REFLEKsoTERAPEUTYCZNY
NAToMlAsT PoLEGAŁ NA MASAZU UclsKoWYM, PoBUDZAJĄ CYM ś clŚLE oKREś LoNE PUNKTY l

oBSZARY NA TWARZY l sToPAcH, A JEGo CELEM BYŁo UREGULoWANlE PRACY NARZĄ DÓW
WEWNĘ TRZNYcH oRAz PoPRAWA oGÓLNEGo STANU ZDRoWlA.

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZ| AŁAŃ  :

a) MASAZ OGOLNY
LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 332

b) REFLEKSOTERAPTA

LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 36

7) ZABtEGt AROMATERAPEUTYCZNE
Po DcZAs ZAJ Ę Ć  PRzEPRoWADZANo l N HALACJ E NATU RALNYM l o LEJ KAM l ETERYCZNYM l' ZABl EGo M
ARo MATE RAPEUTYCZNYM PoDDAWAN E BYŁY osoBY, KToRE oTRZYMAŁY WsKAZAN lA
PsYcHoPEDAGoGlcZNE Do UCZESTNlcZENlA W WYMlENloNEJ TERAP| l l NlE WYKAZYWAŁY
PRZEclWWsKAZAŃ  (ALERGlA).

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ

LlczBA osÓB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 22

1) ZAJ Ę clA MUZYKoTERAPEUTYCZNE

cELEM zAJĘ Ć  MUZYKoTERAPEUTYCZNYCH BYŁo STYMULoWANlE, UsPRAWNlANlE l KoRYGoWANlE
ZABURZEŃ  RoZWoJU Z WYKoRZYSTANlEM MUZYK| ' ZAJĘ clA MUZYKoTERAPEUTYCZNE oDBYWAŁY slĘ
W TRYB| E lNDYW| DUALNYM LUB GRUPoWYM - W ZALEZNoŚcl oo MoZLlWoś cl l PoTRZEB
UcZESTNlKÓW.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZ| AŁAŃ  :

LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: ] .68

1) ZAJĘ clA lN FoRMATYCZNE
cELEM PRoWADZoNYcH ZAJĘ Ć  BYŁo UsPRAWNlANlE KooRDYNAcJl WZRoKoWo-RUcHoWEJ
PoPRZEZ oDDZ| AŁYWANlE NA UKŁAD ZMYSŁoWY, oDPoWlEDZ| ALNY ZA RoZWoJ
PSYcHoMoToRYCZNY. W RAMACH PRoWADZoNYCH ZAJĘ Ć  PRZEPRoWADZoNo:
- ZAJĘ clA EDUKACYJNo _ PozNAWcZE RoZWlJAJĄ cE ZASÓB WlEDZY;
- ZAJĘ clA GRUPoWE, lNTEGRUJĄ CE UcZEsTNlKoW WoKÓŁ WsPÓLNEGo cELU;
- ZAJĘ clA lNDYWlDUALNE WPRoWADZAJĄ CE UcZESTNlKÓW W PRACĘ  Z KoMPUTEREM.

sKALA PRZEPROWADZoNYCH DZ| AŁAŃ :

LlCZBA osoB oBJĘ TYcH WsPARclEM 223
2) ZABtEGT FTZYKOTERAPEUTYCZNE

W RAMACH TEJ FoRMY WsPARclA RoDZlcE l oPlEKUNowlE oRAZ MlEsZKAŃ cY sZcZEclNA
PosIADAJĄ CY AKTUALNE sKlERoWANlE MoGLl sKoRZYSTAĆ  Z NASTĘ PUjĄ cYcH ZABlEGÓW:
- MASAZ;
- LASER;

- ULTRADŹ W| Ę Kl;



- MAGNETOTERAPIA;
- PRĄ DY lNTERFERENcYJ NE.

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ
LlcZBA osÓB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 13

3. ZĄ Ę clA ARTETERAPEUTYCZN E

1) WARSZTATY RYTM TCZNO-TAN ECZN E

WARSZTATY PoLEGAŁY NA EDUKACJlTANECZNEJ oRAZ ZABAWACH RUcHoWYcH PRZY MUZYCE.
PoDczAs WARSZTATOW WYKoRZYSTYWANo TAK| E FoRMY JAK: ŚPlEW, Ć wlczrrutR sŁUcHoWE l

RUcHoWE, oDBYWĄ Ą CE slĘ  PRZY AKoMPANlAMENclE lNSTRUMENToW MUZYCZNYCH, sŁUcHANlE
NAGRAŃ  MUZYCZNYCH, TWoRZENlE MUZYKI , lMPRoWlZAcJE MUZYCZNE l RUcHoWE. WARSZTAw
BYŁY DoPASoWANE Do PoTRzEB l Mozllwoś cl lcH UCZESTNlKÓW.

SKALA PRZEPROWADZoNYcH DZ| AŁAŃ  :

LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WSPARCIEM: 11

2) SZTUKA ORtcAMl
zAJĘ clA MlAŁY NA cELU KszTAŁcENlE UMlEJĘ TNoŚcl Z ZAKREsU JAPoŃ sKlEJ sZTUK|  sKŁADANlA
PAPlERU oRAZ UsPRAWNlENlE MANUALNE lcH UCZESTNlKÓW.

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ :
LlcZBA osÓB oBJĘ TYCH WSPARCIEM: 18

3)TEATROTERAPIA

GŁoWNYM ZAŁoZENlEM BYŁo WYCHoWANlE PRZEZ TEATR - PoBUDzENlE TWoRczE -
RozBUDzENlE KREATYWNoŚcl. TEATRoTERAPIA PoLEGAŁA NA PRACY W RAMAcH ZEsPoŁU
TEATRALN EGo s KŁADAJĄ CEGo sl Ę  Z PoDoPl ECZNYCH SToWARZYSZEN lA'

sKALA PRZEPROWADZONYCH DZ| AŁAŃ  :

LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 19

ll PoRADNlcTWo sPEcJALlsTYcZNE oRAZ USŁUGl DoDATKoWE

1) I  N DyWt DUALN E pORADN TCTWO PSYCHOTERApEUTYCZN E

cELEM PoRADNlCTWA BYŁo WsPoMAGANlE RoDZlcow oRAZ oPlEKuNÓW W PRZEZWYcI Ę ZENlU
LĘ KoW l PRoBLEMoW zWlĄ zANYcH z WYCHoWANlEM DZlECKA NlEPEŁNoSPRAWNEGo oRAZ W
ZAAKCEPToWANlU SYTUAcJl ZYcloWEJ, W JAK| Ej slĘ  ZNALEŹ L| , A TAKZE PoMoc
PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA PODOPI  ECZNYCH.

sKALA PRzEPROWADZONYCH DZ| AŁAŃ :

LlcZBA osoB oBJĘ TYCH WsPARclEM: 193

2)PORADNICTWO PRAWNE
W WYMlENloNYM oBSZARZE RoDZlcE l oPlEKUNowlE DZlEcl NlEPEŁNosPRAWNYCH KoRZYSTALIz
lNDYWlDUALNEJ sPEcJALlsTYcZNEJ lNFoRMACJl, KToRA BYŁA UDZlELANA NA BEZPoŚnrorulcH
SPOTKANIACH Z PRAWNIKIEM.

sKALA PRZEPRoWADZoNYcH DZlAŁAŃ :

LlCZBA osÓB oB] Ę TYCH WSPARC| EM: 35
3) PORADNTCTWO ZYCTOWE

W WYMlENloNYM oBSZARZE RoDZlcE l oPlEKUNoWlE DZlEcl NlEPEŁNosPRAWNYCH KoRZYSTAL|  Z
l N DYWl DUALN EJ sPEc.JALlsTYcZN EJ l N FoRMACJ | , KTo RA BYŁA U DZl ELoNA NA BEZPoŚRroru lcH
SPOTKANIACH Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZ| AŁAŃ :

LlcZBA osÓB oBJ Ę TYCH WsPARc|  EM: 3Ż 4

ASYSTENT PEŁNlŁ RoLĘ  PRZEWoDNlKA I  PARTNERA. DZlĘ KlJEGo PRACY DZlEcl, MŁoDZlEZ l

osoBY N l EPEŁNoSPRAWN E MoGŁY UcZEsTN lcZYc WE WsZELKlcH PRoPpN9WĄ NYCH

\

4) UsŁUGl AsYsTENTA osoBlSTEGo osoBY NlEPEŁNosPRAWNEJ



SPECJALlsTYcZNE cENTRUM DlAGNoZY, TERAP| l l REHABlLlTAcJl DZlEClĘ cEJ, ZAJĘ clAcH I  FoRMACH
TERAP| l, A TAKZE REAL| ZoWAĆ  lNNE PoTRZEBY sPoŁEcZNE'

ZAKREs CZYNNoś cl AsYsTENTA osoBY NlEPEŁNosPRAWNEJ oBEJMoWAŁ M.lN.:
- PoMoc W UsŁUGACH PlELĘ GNACYJNYCH;
- ToWARZYSZENlE PoDoPlECZNYM W DRoDZE NA REHABlLlTAcJĘ , PoDcZAs PRoWADZoNEJ TERAPll,
W DRODZE DO DOMU;
- PoMoc W coDZlENNYCH CZYNNoŚClACH ZYC| oWYCH;
- SPACER Z PODOPIECZNYMI, ZAKUPY;
- WsPoLNE SPĘ DZANlE cZAsU (CZYTANlE KslĄ ZEK, RY5oWANlE l UKŁADANlE PUzzLl,MALOWANlE
rTP.).

sKALA PRZEPROWADZONYCH DZ| AŁAŃ  :

LlcZBA osÓB oBJĘ TYCH WSPARC| EM: 13

w Ż 01'4 RoKU WsPARclE OTRZYMAŁo 754 DZlEcl ZAGRoZoNYCH NlEPEŁNosPRAWNoś clĄ , DZlEcl,
MŁoDZlEZY oRAZ DoRosŁYcH osoB Z NIEPEŁNosPRAWNoŚclĄ , A TAKZE 439 cZŁoNKow icu noozltl.

1.2. Zasię g terytorialny prowadzonej przez
orga nizację  dział a l noś ci poż ytku publicznego

(Noleż y wskozoc jednq lub wię cej pozycji)

ffi najbliż sze są siedztwo (osiedle, dzielnica, soł ectwo, wieś , przysiół ek)

,A gmina ffi wojewodztwo

m kilka gmin ffi kilka województw

m powiat n cał y kraj

ffi kilka powiatów m poza granicami kraju

Ż .1' Liczba odbiorców dział ań  organizacji

(Należ y oszocować  liczbę  odbiorców dział ań  organizocji w okresie
sprawozdowczym, w podziale na osoby fizyczne i osaby pfawne)

2.2. lnformacje na temat
innych { niż  Wymjenionvch W

pkt 2'1) odbiorców, na rzecz
których organizacja dział ał a

( N p. zw ierzę  ta, zobytki )

3. L. orga nizacja prowadzjł a dział alnoś ć  n ieodpł atń ą  poż ytku publicznego

3.Ż . aalely podać  informację  na temdt przedmiotu dział alnoś ci
nieodpł otnej arganizacji w. okresie sprlwozdawczym, wraz ze
wskazaniem sfer/ y dział olnaś ci poż ytku publicznego, o których
mowl W drt.4 ust'L ustawy z dnią  24 kwietnia 2003 r. o dział alnoś ci
poż ytku publicznego i o Wolontoriacie (Dz. U. z 2o70 r. Nr 234, poz'
7536, z póź n- zm.), a takż e kodu/ów.} } E} ) 2t)07
odpowiodajqcego/ych tej dział alnoś ci. Jeś li organizocjo prowadzi
wię cej niż  3 rodzaje dzioł alnoś ci nieodpł otnej, nateż y podać
informację  na temot trzę ch gł ównych rodzajów dział atnoś ci (podanie
maksymalnie 3 kodów} , zaczynajqc od g!ównego przedmiotu
dział olnoś ci

Sfera dział alnoś ci poż ytku
publicznego

Przedmiot dział alnoś ci Numei Kodu (PKD)

dział alnoś ć  na rzecz osób
niepeł nosprawnych

Podklasa ta obejmuje:

dział alnoś ć  organizacji
niezwią zanych

bezpoś rednio z partią
polityczną ,

wspierają cych

inicjatywy społ eczne
poprzez edukację ,

Wpł ywy polityczne,

gromadzenie funduszy
itp., takich jak:

organizacje wspierają ce
inicjatywy mieszka ń ców
lub ruchy

Druk: MPiPS/ -)

Wr
{ > tufr,



protestacyjne,

organizacje ekologiczne
i dział ają ce w celu
ochrony ś rodowiska,
orga nizacje wspierają ce
dział alnoś ć

stowarzyszeń
regionalnych i

edukacyjnych, gdzie

indziej

niesklasyfikowa ne,

organizacje mają ce na

celu ochronę  i poprawę

sytuacji pewnych grup

specjalnych, np. grup

etnicznych i

mniejszoś ciowych,

stowarzyszenia
patriotyczne, wł ą czają c
stowarzyszenia

kombatantów,

dział a lnoś ć
stowarzyszeń

konsumentów,

dział alnoś ć  zwią zków
motorowych,

dział alnoś ć

stowarzyszeń

ku ltywują cych kontakty
towarzyskie, takie jak

kluby rotariań skie, loż e
itp.,

dział alnoś ć  zwią zków
mł odzież owych,

orga nizacji studenckich,
klubów i bractw itp.,

dział alnoś ć
stowarzyszeń

agitują cych do
dział alnoś ci

kultu ralnej,rekreacyjnej

oraz hobbystycznej
(innej niż  sporty i gry),

np.:  koł a poetyckie i

literackie, kluby ksią ż ki,

kluby historyczne, koł a

dział kowców, kluby
filmowe, koł a

fotograficzne,

muzyczne i

artystyczne,klu by

kolekcjonerskie, kluby

ś rodowiskowe itp.,

dział ania wspierają ce

myś listwo ił owiectwo,
dział alnoś ć  zwią zaną z
przyznawaniem dotacji
przez organizacje

czł onkowskie i inne.

i i''iir:Jllił : Ę u* :u9e
''' l'ł t: i: ,l'; ''
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dział alnoś ć  na rzecz osób
niepeł nosprawnVch

Podklasa ta obejmuje:

I indywidualną  lub

I  
zespoł ową  dział alnoś ć

I  
fizjoterapeutów,

lprowadzonQ w takich

I  

dziedzinach jak:

diagnostyka

fizjote ra pe utyczna,
fizykoterapia,hyd rotera
pia, masaż  leczniczy,
terapia ruchowa itp.
Dział alnoś ć  ta moż e być
prowadzona w
placówkach

medycznych, takich
jak:przychodnie

(ogólne, przyszpitalne,

medycyny pracy, przy
domach pomocy

społ ecznej),

specjalistyczne
placówki medyczne
inne niż

szpitale,prywatne
gabinety oraz w domu
pacjenta.

Dział alnoś ć  ta moż e być
prowadzona takż e w
obiektach

zapewniają cych

zakwaterowanie, ale
innych niż  szpitale.

86.90.A

il,1ł : liirit: ż _y hiiil ] .Ji',* lj] 'j ll!"t i] ]

,r'} 'ł i{ lau" 
-lł  i: izr:zł 't; l

IWł ,iffią

dział alnoś ć  na rzecz osób
niepeł nosprawnych

Lril-ł

Podklasa ta obejmuje
dział alnoś ć  poradni,
pomoc specjalną  i

pozostał ą  pomoc

społ eczną  bez

zakwaterowania

ś wiadczoną  osobom i

rodzinom w ich domacl
lub poza nimi,
realizowaną  przez

instytucje administracji
publicznej, organizacje
niosą ce pomoc ofiarom
katastrof, organizacje o

zasię gu ogólnopolskim
lub lokalnym oraz przez

specjalistów

udzielają cych porad,

m.in. poprzez:

pomoc społ eczną  i
ooradnictwo dla dzieci i

nł odzież y,
dział alnoś ć  zwią zaną z
ldopcją ,

dział alnoś ć

rrewencyjną  przeciwko

lrzemocy wobec dzieci
rraz inną  dział alnoś ć

: \ i,i!1,;1,-7

'1'r
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I tego 
rodzaju,

I  konsultacje i

Idoradztwo zwią zanez

lplanowaniem
l budz"tó*

I  
domowych,dział a l noś ć

Inoradni mał ż eń skich i

I  
rodzinnych,

I  
poradnictwo w zakresie

Izacią gania kredytów i

I spł acania dł ugów,

I  dzlatalnoś ć  społ eczną

I loralną  i są siedzką ,

I  
ozlał alnosc polegają cą

lna nrestentu pomocy

Iofiarom klę sk

|  

ż ywioł owych,katastrof,

I  

uchodź com,

limigrantom itp.,

I  
wł ą czają c dział alnoś ć

I tymczasowych i

Idł ugotrwał ych
Ischronisk dla tych osób,

I  dział alnoś ć  zwią zaną  z

przystosowaniem

zawodowym osób
bezrobotnych, w
dział alnoś ci tego typu
czynnik edukacyjny
powinien wystę pować
w ograniczonym
zakresie, dział alnoś ć
polegają cą  na

okreś leniu, czy
ubiegają cy się  o

wsparcie speł niają
warunki potrzebne do
przyznania pomocy

finansowej lub

rzeczowej,
placówki dzienne dla

osób bezdomnych oraz
innych osób
potrzebują cych pomocy
(.)

4'1. 0igań izacja prowadził a dział alnoś ć  odpł atną  poż ytku publicznego
t

('ł

lak

ł ! ł r*

4,Z, Nał eż y podać  infornoć ję  fta.temgt przedmiotu dzią ł olnioś ci
odpł iltnej orydnizacji w okresie spraviozdawcŻ ym, WraZ ze
wskgzaniem sfer/ y dział aInoś ci poż ytku publicznego, o których
mową  w drt' 4 ust.7 ustawy z dnio 24 kwietnia 2003 r. o dzioł alnoś ci
paż ytku publicznego i o wolontoriacie, a takż e kodu/ó| ir t ']X'D 2a07
odpowiadajqcego/ych tej dział alnoś ci. Jeś ti orgonizocja prowodzi
Wię cei niż  3 radzoje dział olnoś ci odpł atnej, należ y podać  informację
ną  temat trzeć h gł ównych rodzajów dzialalnoś ci (podanie
maksymolnie 3 kodów), zuczynajĘ c od gł ównego przedmiotu
dział aInoś ci

Sfeia.dział alnoś ci poż ytku
publicznego

Przedmiot dż iał alnoś ci Numer Kodu (PKD)

fullł l j '-;e''a'.' : ,: | .] a,: i ]  ] : ,: ] . 
-: i.'

'r'l' 'ł . '; : '.Ło' ':  L : |  7 ł  i,".
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5' 1. 0 rgan izacja prowa dził a dział a ln oś Ć  gospoda rczą

1 IA?:

l ł ł o

5.2' ł ł alezy podać  inJormację  na temat przedmiotu dział alnoś ci
gospodorczej ł rganizoCji wraz 7 opisem tej,dział a!noś ci w okres!e
sprawozdawczym, a tqkż e kodu/ów PKD Ż 00.7
odpowiadajqcego/ych tej dż ioł olń Óś ci. !eś li orgo nizacja prowodzi
wię cej: 'niż  3 rodzaje d7ialalnoś ci gospodorczej, no!eż y padać
informą Cię  na temat trzech glównych.rodzajów dział atnaś ci (podanie
maksyma| ił e 3 kodów),,zaczynojqc od gł ównego plzedmiotu
dział oInoś ci

Numer Kodu tPKD) Przedmiot i opis dział alnoś ci

ilTiffi
1. Łą czna kwota przychodów organizacji ogół em (zgodnle z,rachunkień  WYnikówfŻ ysków i,strat)

a),Przychody'z dział alnoś ci nieodpfatnej poż ytku publicznego

b) Pzychody z dział alnoś ci odpł atnej poż ytku publicznego
..,, : :  _' ,=  , . ,l:  

-

c) Przychody z dział alnoś ci gospodarczei

d) Przychodyfinansow"

e) Pozostał e o r.r..o j
... :  l

2,059,41'3'55 zł

1_,980,277.24 zt

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

79,136.31. zl

$Łt

2.1. Przychody z 1%  podalku,dochodowego od osób fizycznych 48,938.62 zł

?.2. 7e ź ródeł  pu blicznych ogół em; t,56t,614.57 zł

a) ze ś rodków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0.00 zł

b) ze ś rodków budż etu pań stwa 395,356'70 zł

c) ze ś rodków budż etu jednostek samorzą du terytorialnego 612,691.39 zt

d),ze ś rodków pań stwÓwych'.fundusż y celowyĆ h 553,565.48 zł

Ż .3' Zp ź rgdeł  pryWatnych ogół em: 764'7t8'06 zł

a) ze skł adek czł onkowskich 61,242'00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 7,8LL.1't zł

c_) z darowizn od osób prawnych 89,07Ż 't6 zł

d}  z ofiarnoś ci publicznej (zbiórek publicznych, kwest} 6,592.79 zł



e) ze spadków, zapisów

r

f) z wpł ywów z mają tku (w szczegó| noś ci sprzedazy lub wynajmu skł adników ma;ą tkowych) j

2'Ą . Zinnych ź rodeł  
l

I

0.00 zł

0.00 zł

284,1,42.30 zl

i(ri: i: :+ ll!
: l: : ; ł fr.: .i: ] ] ; : ''.ft

u
ż 4'i.l{ b.l: .YŃ  iliił ,,: Ę

0.00 zł

J'r' Jloll 5luuKuw pocnoozą cycn z 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszydzień
roku sprawozdawczego

J.Z. vv ysuKo'c KWoIy pocnodzą cej z 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych wyd
w okresie spraWozdawczym ogół em

3.3; Dział ania, na które wydatkowano ś rodki pochod zą ce z l% podatku dochodowego oc
sprawozdawczym (w szczególnoś ci okreś lone w pkt I l;1'1), oraz szacunkowe kwoty przez

tkowanej
66,756.87 zł

I  osób fizycz

naczone na

nych w okresie
te dział ania

yr rd6t specJaltstow
Ż 4,52I "Ż 6 zl

Wyposaż enie przedszkola i inne wyposaż enie
1,4,703.93 zl

3 Usł uga doradztwa prawnego, consulting

Nadzór inwestorski, pr'
9,713.43 zl

4
17,21,8.25 zł

5-4' Lele szcze8olowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fi
podatku dochodowego od oś ób fizycznych, na które organizacja poź ytku.publiczne1
pochodzą cych z L7o podatku dochodowego w okresie sprawozdawcry*  

'r... * uj

zycznych, wska:

1o wydatkował t

aną  kwotą

:ane pr,

rnajwię

tez podatników

lcej ś rodków

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogół em: 2,057,060.55 zł 48,938.62 zł
a}  Koszty z tytuł u prowadzenia nieodpł atnej dział alnoś ci poż ytku publiczneso 1',995,74t.76 zł 48,938.62 zł

b, koszty z tytuł u prowadzenia odpł atnej dział alnoś ci poż ytku publiczneso 0.00 zł 0.00 zł
c) koszty z tytuł u prowadzenia dział alnoś ci gospodarczej

d) koszty finansowe

e) kosziy adm in istrać yjne

f) pozostał e t or'tu ouóffi

0.00 zł

8,725.84 zł

0.00 zł

53,\92.95 zt 0.00 zł

1"'; ,'f.'j ll.[ # .': i; ;Hill; lffilub 
re| lamoŃ ej zwią zanejł io,z-y;k'ł anń n.' rP" n'"o.1,r1ą r_ "- _-l:  

,_, 0.00 zł

5.Wynikdział alnoś ciodpł atnejinieodpł atnejpoż ytkupublicznegolu'mrganizacjipoż ytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik dział alnoś ci nieodpł atnej poż ytku publicznego

5.2' Wynik dział alń oś ci odpł atnej poź ytku publicznego

,.r. * Un'n O.,.n.,nor., r*

W tym: wysokoś ć ś rodków przeznaczona na dziatalnoś ć  poż ytku publicznego

-I5,464.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

ig;# # + fń ,ił j ilE= !i

'l.Ę mBtffiDruk,MPiPs 
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1' organizacja korzystał a z nastę pują cych.
zwolnień

(Ną ł ę fu wskł zoć  jednq lub wię cej pazycji wraz z kwotq
przyz n a n e go zwol n i enia)

p z podatku dochodowego od osób prawnych

f*  z podatku od nieruchomoś ci

p z podatku od czynnoś ci cywilnoprawnych

f, z podatku od towarów i usł ug

f' z opł aty skarbowej

f*  z opł at są dowych

f z innych zwolnień , jakich:

f*  nie korzystał a

0.00 zł

0.00 zł

10,744.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2'organizaĆ 1akorzystał azprawadoni:eodpł a.tnegoinformowaniaprzezjednostkipublicznej
radiofonii itelewizji o prowadzonej dział alnoś ci nieodpł atnej poż ytku publicznego, zgodnie iart.zza
ust' 1ustawyzdnia 29grudnia t992r. o r,adiofonii itelewizji (Dz,u'z201Lr. Nr4j, poz.ZŻ 6,z
póź n. zm.}

Tak.

N'ł lU

3' organizacj*  korzystał a z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa wł asnoś ci lub prawa uż ytkowania wieczystego nieruchomoś ci z zasobu
Skarbu Pań stwa lub jednostek samorzą du terytorialnego, lub zawarł a na
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznyń i umowy uŹ ytkowania,
najmu, dzierż awy lub uż yczenia i przysł uguje jej w odniesieniu do tych
nieruchomoś ci nastę pują ce prawo:

(Noteż y wskazoć  jednq lub wię cej pozycji)

F- wł asnoś ć

p*  uż ytkowanie wieczyste

$ff najem

[ *  uż ytkowanie

!- uż yczenie

fę  dzierż awa

{ *  niekorzystał a

1,1", Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi no!eż y uwzglę dnić  wszystkie ósoby zotrudnioń e w orgqniŻ acji ną  podstowie ł tosunku
procy (etat ł ub cŻ ę ś ć  etati) w okresie sp\awozdawczym, nawet jeś !i obecnie nie sq już  zatrudnione w
organizacji)

49.0 osób

L'2' Przecię tna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy W przeliczeniu na
peł ne etaty
(Aby okreś lić  przecię tne zatrudnienie noleż y zsumowoć  wszystkie osoby zotrudnione no podstawie stosunku pracy w
poszczególnyć h m'iesiqcach w okresie sprawozdowczym (wraz z uł omkami odpowiodają cymi c7ę ś ci etotu, np. a,5 w :

przypadku osoby zatrudnionej na pół  etotu), dodoć  do siebie sumyŻ atrudniÓnych z 12.rr/ iesię ty i podzielić  przez j2. Wyń ik
wpisać .z dokł adnoś ciq do 7 miejsco,po przecinku)

37.8 etatów

1.3' Liczba osób w organizacji ś wiadczą cych usł ugi na podstawie Umowy cywilnoprawnej 56'0 osób

2.1. organizacja posiada czł onków
i" Txk

l,ł i*

Ż '2. Liczba czł onków organizacji Wg stanu na ostatni dzień  roku sprawozdawczego
79.00 osób fizycznych

0.00 osóbprawnych

{ t
|  ''t ._ł ] .

.- / ''r.
( pfirŁ:Łt?'

rvo
t i
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3.1'organizacjakorzystał aześ wiadczeń wykonywanychprzezwolontariuszy
(zgodnie Z'u,taws z dnid ż 4 kWietnio 2a03 r. o dziata!noś ci poż ytku publiczną go i o wolontdriocie, walontariuszami 5q osoby
fizyczne, które aehofniczr i bez wynagrodzenio wykonuiq ś widdczenia na rzecz organizocji, niezoIeż nie od tego1 czy sq fo
osoby nł ezwią zane z orgonizocjq, czł onkowie, pracownicy, osaby ś wiodczqc" urł rgi ,a pódstawie umowy cywilnoprawnej
cŻ y p rzed stowici ele wla dz org o nizo cji)

3.Ż . Liczba Wolonta riuszy wykón ują cych ś wia dczenie
dni

na rzecz organizacji przeŻ  okies króiszv ń iż  3o

(!< dż dy wolontariusz powinien być  litzofiy tyIko rdz, niezależ nie od iiczby ś wiadczeń  wykonanych no rzecz organizacji w
okresie sprawoż dawcz1ł m i czasu pracy)

a) czł onkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby ś wiadczą ce usł ugi na podstawieW umowy,cywilnoprawnej,czł onkowieorganuzarzą dzają cego
tym:

b) inne osoby

3.3, Liczba wolontaiiuszy wykonują cych ś wiadczenie na rzecz organizacji przez ó'kres od 30 dni 'do 6
miesieć v
(Każ dy wolontariusz pawinibn być  liczony tytko raz, niezą leż nie od liczby ś wiadczeń  wykonanych na rzecz o1ganizacji w
okresie sprawozdowczym)

# '

i

Txk

l'Jt&

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

6.00 osób

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby ś wiadczą ce usł ugi ń a podstawieW umowy cywilnoprawnej, czł onkowie organu zarzą dzają cego ,

tymi :

b) inne osobv

3.4. Liczba * o,onr. r,uJ
mrestecv
(Każ dy iolo:ntariusipowinien być  ł iczony tytko raz, niezą też nie od lictby ś wiadczeń  wykonanych no rzecz orgonizacji w
okre s i e s p raw oz d a wcz y m )

a) czł onkowie organizacji, pracownicy orgą nizacji, osoby ś wiadczą ce usł ugi 1a podstawieW umowy cywilnoprawnej, czł onkowie organu zarzą dzają cego ,

fvm:

0.00 osób

6.00 osób

1.00 osób

0.00 osÓb

b) inne osoby 1.00 osób

1.Łą czna kwota wynagrodzeń  { brutto) wypł aconych,przez organizację  w okresie sprawozdawczym 1'170,744.59 zł

a) z tytuł u umów o,pracę 997,148.63 zł

wynagrodzenie zasadnicze 994'918'63 zł

- nagrody 2,230.00 zł

- premie
0.00 zł

- inne ś wiadczenia 0.00 zł

b) z tytuł u umów cywilnopiawnych 173'595.96 zł

2. Łą czna kwota wynagrodzeń  wypł aconych przez organizację  pracownikom oraz osobom
ś wiadczą cym usł ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w]zwią zku z prowadzoną  dział alnoś cią
poż ytku publicznego

1,170,744.59 zł

W a) w zwią zku z prowadzoną  dział alnoś cią  odpł atną  poż ytku publić znego 1,170'744.59 zł
tym: 

b)]w zwią zku z prowadzoną  dział alnoś cią  nieodpł atną  poż ytku publicznego 0.00 zł

3. Łą czna kwota wynagrodzeń  wypł aconych przez organizację  pracownikom oraz osobom
ś wiadczą cym usł ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwią zku z prowadzoną  dział a} noś cią
gospoda iczą  organizacj i

0.00 zł

fu.e2rł



Ia. 
Wvsokoś ć  przecię tnego miesię cznego wynagrodzenia (brutto) wypł aconego .rł onko' org.*

I zarzą dzają cego 
organizacji, wliczają c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne

I  
swradczenia oraz umowy cywilnoprawne

| Ab,u 
okreś lić  ł rzecię tne miesię czne wynagrodzenie noleż y:  7.zsumować  wszystkie kwoty wynogrodzeń  wypł ocone w ciqgu

| roku.,sprawozda.wczego.(wliczajqc 
wynogrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiodczenio oroz umowy

| cywilnoprawne);2. podzielić  zsumowanq kwotę  przez 72 (miesiecy)

| 5' 
Wvsokoś ć  przecię tnego miesię cznego wynagrodzenia (brutto) Wypł aconego czł onkom organu

Ikontroli 
lub nadzoru, wliczają c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiadczenia oraz

lumowy cywilnoprawne

lhatrz 
komentarz do punktu 4)

| 6'.Wvsokoś ć  
przecię tnego miesię cznego wynagrodzenia (brutto) wypł aconego czł onkom innych.

Inlz 
organu zarzą dzają cego, kontroli lub nadzoru, organów organizacj!/  wliczają c wynagrodzenie

Izasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

l(patrz 
komentarz do punktu 4)

7. Wysokoś ć  przecię tnego r'niesię cznego wynagrodzenia (brutto) wypł aconego pracownikom
organizacji, wliczają c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiadczenia, oraz osobom
ś wiadczą cym usł ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(potrz komentarz do punktu 4)

8' Wysokoś ć  najwyż szego miesię cznego wynagrodzenia (brutto) wypł aconego czł onkoń  organu
zarzą dzają cego; wliczają c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiadczenia orazuq'lowy'cywilnoprawne 

.

9' Wysokoś ć  najwyż szego miesię cznego wynagrodzenia (brutto) wypł aconego czł onkom organu
kontroli lub ną dzoru, wliczają c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

10' Wysokoś ć  najwyź szego miesię cznego wynagrodzenia (bruttoi wypł aconego czł onkom innych,
niż  organu zarzą dzają cego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczają c'wynagrodzenie
zasadnicze, ń agrody, premie i inne ś wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11.Wysokoś ć n"j* * ."
organizacji, wliczają c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne ś wiaJczenia, oraz
wynagrodzenia wypł aconego osobom ś wiadczą cym usł ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0'00 zł

0'00 zł

0.00 zł

97,562.05 zl

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

99,174.90 zł

12' Dodatkowe uwagi dotyczą ce wynagrodzeń
(Moż na p:odzieł ić  się  z opiniq publicznq dodotkowymi uwogami dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń  w organizacji, wówczas noleż y wpisać
te uwogi w przygotowane pole)

1. organizacja udz| elał a poż yczek pienię ż nych
{  ?sk

{ ł  f'ł i*

2' Wysokoś ć  udzielonych poż yczek pienię ż nych 0.00 zł

3. statutowa podstawa przyznania poż yczek pienię ż nych

Vlll.'lnformacja'ó driał alnoJ'ci zletonej organiz1cji'pgiytł u plblicznegg prz9z organy ddmiń 1u,.; fi; Ę 1,ffi* ""-a_'

1' organizacja realizował a zadania zlecone przez organy jednostek samorzą du terytorialnego

ł r Tak

' ł ł i€

2. lnformacja na temat gł ównych realizowanych zadań  i kwot dotacji otrzymanych n. i.t ' 1.".ti'..1ę
(Nał eż y podqć  nazwę  zadanio, jego gł ówny(e) cel(-e), nazwę  organu udzię lojqce| go dotacji otraz kwotę  przyz:nsnej dotacji)



r_p Nazwa zadan'ia Cel(-ć } zadania NazWa.orgahu udŻ ić lają cegb d.otacj! Kwota
t Wczesna rehabilitacja

społ eczna i medyczna dzieci i

mlodzież y niepeł nosprawnej
intelektualnie oraz z

uszkodzonym narzą dem
wzroku i prowadzenie

systemu wsparcia dla ich
rodzin

Celem gł ównym realizowanego
zadania był o zapewnienie
dzieciom niepeł nosprawnym
(do 7 roku Ź ycia) dostę pu do
nieodpł atnej, cią gł ej i
kompleksowej opieki
diagnostycznej oraz
tera pe utyczno-reha bi I  itacyj nej.

URZĄ D MlAsTA szczEclN 80,000.00 zł

2 Asystent osobisty osoby
n iepeł nosprawnej

Celem realizacji zadania był o:
- bezpoś rednie wsparcie osób
niepeł nosprawnych poprzez
obję cie ich usł ugami

opiekuń czymi, zgodnie z ich
indywidualnym

za potrzebowaniem;
- poś rednie wsparcie rodzin w
opiece nad dzieckiem.

URZĄ D MlAsTA sZcZEclN 26,698.80 zl

3 Prowadzenie

kompleksowych form
wsparcia w oś rodkach
tera peutyczno-

reha bi litacyjnych,

zapobiegają cych

marginalizacji i wykluczeniu
społ ecznemu osób
nIepeł nosprawnych

Celem gł ównym zadania był o
zapewnienie osobom
niepeł nosprawnym (powyż ej 7
roku ż ycia) dostę pu do
n ieodpł atnej, cią gł ej i

kompleksowej opieki
diagnostycznej oraz
tera peutyczno-reha bilitacyjnej.

URZĄ D MlAsTA sZcZEclN 90,000.00 z.ł

4 lntegracja i a ktywizacja
ś rodowiska osób
niepetnosprawnych

zapobiegają cych ich izolacji
marginalizacji obejmują ca
osoby z dysfunkcją  narzą du
sł uchu, wzroku, ukł adu

m ię ś niowo-kostnego oraz

Celem gł ównym zadania był a
integracja i aktywizacja
ś rodowiska osób
niepeł nosprawnych poprzez
dostę p do zaję ć

a rtetera peutycznych.

URZĄ D MlAsTA sZcZEclN 5'145.00 zł

5 Wsparcie dostę pu osób z

niepeł nosprawnoś cią  do
wielospecjalistycznej

diagnozy i rehabilitacji

Celem gł ównym zadania był o
zapewnienie osobom
niepeł nosprawnym dostę pu do
nieodpł atnej, cią gł ej i
kompleksowej opieki
diagnostycznej oraz
tera peutyczno-reha bil itacyjnej.

ZARZĄ D WoJEWoDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

49,775.o0 zł

6 Dział ania, na rzecz rodzin,
upowszechnianie

macierzyń stwa i

rodzicielstwa

Celem gł ównym projektu był a
poprawa funkcjonowania i

jakoś ci ż ycia rodzin
wychowują cych dziecko z

niepeł nosprawnoś cią  oraz
wsparcie tych rodzin w
prawidł owym wypeł nianiu ról
społ ecznych poprzez dostę p do
informacji i edukacji.

ZARZĄ D WoJEWoDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

37,728.00 zł

7 Dofinansowanie zakupu
sprzę tu rehabilitacyjnego

Zwię kszenie zakresu
proponowanych usł ug

reha bilitacyj nych.

MlEJsKloś RoDEK PoMocY
RODZINIE

19,45Ż '00 zl

3'W okr: : li sprawozd_aW'cż y:morganizacja realizował a zadań ia_zIecgń 'e,,bizez,orBahy aa* 1ń iit i".i|
rzą dÓwej tub,pań stWowe fundusze celowe , ] , .: ,

,AK

tą tt

4. lń formacja na temat realizowanych zadań  i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
( N ależ y pada ć 'n dż * ę  

"d 
o' i d ofucji' ó ra z iń  n; 'tę  p oyrę g 119i g9!9!j4 1:\
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udziela-ią cego dotacji Kwota
I OD REHABILITACJI  DO

INTEGERACJI

Podniesienie lub stabilizacja
poziomu funkcjonowania
beneficjentów w sferze
sprawnoś ci fizycznej,
intelektualnej i psychicznej oraz
zdolnoś ci do brania czynnego
udział u w ż yciu społ ecznym

PAŃ STWoWY FUNDUsZ
REHABILITACJI  OSOB

NlEPEŁNosPRAWNYcH

577,347.55 zł

2 REHABI  LITACJA LECZN ICZA Specjalistyczna opieka
zdrowotna w zakresie:

fizjoterapia a m bu latoryjna,
rehabilitacja dzieci z

zaburzeniami wieku
rozwojowego w
oś rodku/oddziale dziennym i

lekarska ambulatoryjna opieka
reha bilitacyjna.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 369,356.70 zł

3 OD REHABILITACJI  DO
INTEGRACJI

Zrealizowane dział ania tworzył y
kompleksowy program

wsparcia społ ecznego dla
rodzin i osób w trudnej sytuacji
ż yciowej i sł uż ył y

wyrównywaniu szans ż yciowych
tych osób.

WOJ EWODA ZACHODNIOPOMORSKI 26,000"00 zł

4 PRZEBUDOWA I

TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU

,,KONTRASTY" WRAZ ZE

ZMlANĄ  SPosoBU
UZYTKOWANIA NA NZOZ

I  PRZEDSZKOLE SPECJALN E

oRAZ lNFRASTRUKTURĄ

TEcHNlcZNĄ

Przebudowa i

termomodernizacja budynku

,,Kontrasty" wraz ze zmianą
sposobu uż ytkowania na NZoZ
i Przedszkole Specjalne oraz
infrastrukturą  techniczną

WOJEWODZKI  FUN DUSZ OCHRONY
ś nooowlsxł  l GoSPoDARKl
WODNEJ W SZCZECINIE

869,000.00 zł

5 DOTACJA CELOWA NA
PRACE KONSERWATORSKI  E,

RESTAURATORSKIE LUB

ROBOTY BUDOWLANE PRZY
ZABYTKACH WPISANYCH DO

REJESTRU ZABYTKOW.

Dotacja celowa na

sfinansowanie prac dotyczą cych
renowacji elewacji budynku
zabytkowej willi przy ul.

Wawrzyniaka 7a (budynek

dawnego Klubu Kontrasty) w
Szczeci n ie

Ml EJsKl KoNsERWAToR ZABYTKÓW 96,570.00 zł

] ". W okresie sprawozdawczym organizacja realizował a zamówienia publiczne
' lał .

'i ł t: -l\ tv

2. lnformacja na temat realizowanych zamówień  i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Przedmiot zamóWienia Nazwa organu Kwota

1. Wykaz spół ek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udział ow lub akcji w kapitale zakł adowym lub co najmniej 20%
ogólnej liczby gł osów W organie stanowią cym spół ki



Lp NaZWa ś póJki 5iedziba.spół ki 7o,udział ów

furb akcji'w

kapitale

7qudziaiil w o$ólnej

,.: I icż ble sł os0w
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