
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica KS. PIOTRA 
WAWRZYNIAKA

Nr domu 7a Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-392 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 913070646

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81067410200000 6. Numer KRS 0000098680

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alicja Zołotucho Prezes TAK

Iwona Gawrońska Wiceprezes TAK

Teresa Fydrych Sekretarz TAK

Maria Lubka Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Kuczyńska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Pawlak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Kępa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "TĘCZA" 
W SZCZECINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i 
popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, w tym pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem 
alkoholowym, ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, których niepełnosprawność jest 
następstwem uszkodzenia Centralnego i Obwodowego Układu 
Nerwowego, ciężkiej choroby, urazów i chorób genetycznych przez 
zapewnienie im pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających 
rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1) Inicjowanie powstania, działania na rzecz tworzenia (w szczególności 
przez budowę, adaptację, remont, modernizację) prowadzenia, 
wspierania placówek
a)służby zdrowia, zajmujących się diagnostyką, rehabilitacją i terapią osób 
niepełnosprawnych,
b) oświatowych, zajmujących się formami edukacyjno-terapeutycznym i 
skierowanymi do osób niepełnosprawnych 
c) opiekuńczych, zajmujących się opieką społeczną nad osobami 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami 
d) Centrów Terapeutycznych, takich jak placówki służby zdrowia, 
oświatowe, opiekuńcze, poradnie specjalistyczne oraz współpracę i 
wspieranie placówek działających w podobnym zakresie.
2) Kompleksową rehabilitację, której zakres obejmuje: 
a) wczesną diagnostykę, rehabilitację i terapię dzieci od 1 miesiąca do 7 
roku życia oraz kontynuację tej rehabilitacji do 18 roku życia i powyżej, 
jeżeli stan osoby niepełnosprawnej tego wymaga 
b) psychologiczno-terapeutyczną opiekę nad rodziną  
c) usprawnianie psychospołeczne 
d) tworzenie Grup Aktywnej Rehabilitacji 
e) tworzenie Warsztatów Terapii zajęciowej 
f) tworzenie zakładów Aktywności zawodowej 
g) rehabilitację na płaszczyźnie ośrodek, Dom szkoła otoczenie-Rodzina 
h) rehabilitację w domu podopiecznego 
i) działania rehabilitacyjno-profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania 
powstawaniu powikłań zdrowotnych będących następstwem wypadków 
komunikacyjnych.
3) Edukację i terapię osób niepełnosprawnych
a) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 
b) rozwijanie w ramach istniejących możliwości: zainteresowań, uzdolnień 
i talentów dzieci i młodzieży 
c) indywidualne wspieranie rozwoju każdego dziecka 
d) tworzenie przedszkoli specjalnych 
e) tworzenie szkół specjalnych 
f) tworzenie Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych g) 
tworzenie specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 
h) Wczesnointerwencyjne oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne i 
rehabilitacyjne.
4) Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, której zakres 
a) pomoc i oddziaływanie socjalno-społeczne na obszarze działalności b) 
indywidualne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne 
c) prowadzenie opieki edukacyjnej, leczniczej, terapeutycznej 
rehabilitacyjnej na terenie placówek opiekuńczych, dostosowanej do 
wieku osób niepełnosprawnych, ich potrzeb rozwojowych i społecznych 
d)niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i 
psychologicznej pomocy poszkodowanym na skutek zdarzeń losowych, 
poszkodowanym na skutek niepełnosprawności 
e) tworzenie ośrodków Wsparcia Dziennego w szczególności 
środowiskowych Domów samopomocy 
f) tworzenie Domów Pomocy społecznej 
g) prowadzenie innej działalności charytatywnej gdzie indziej nie 
sklasyfikowanej.
5) Tworzenie Centrum Wolontariatu i Centrum-Asystent Osobisty Osoby 
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Niepełnosprawnej.
6) Przewóz osób niepełnosprawnych.
7) Tworzenie Punktów Poradnictwa Obywatelskiego.
8) Tworzenie zorganizowanych form wypoczynku z rehabilitacją:
a) wycieczek
b) kolonii
c) obozów
d) zimowisk
9) Tworzenie bazy sprzętu i kadr będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
10) Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, wolontariuszy, 
pracowników zatrudnionych przez organizację.
11) Wspieranie indywidualnych form na ujarzmianie niepełnosprawności.
12) Szkolenia oraz wymianę doświadczeń i informacji.
12a) Propagowanie idei oraz wspieranie Społeczeństwa Obywatelskiego 
poprzez:
a) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw, zrzeszających inne podmioty, 
zmierzających do kształtowania świadomości i budowy Społ. 
Obywatelskiego
b) pozyskiwanie środków oraz różnego rodzaju form wsparcia 
niezbędnych do realizacji propagowania idei Społ. Obywatelskiego
12b) Współpracę z jednostkami reprezentującymi interes publiczny 
ubieganie się o środki z funduszy strukturalnych i innych, przekazywanych 
w celu realizacji polityki społecznej na poziomie międzynarodowym, 
krajowym i regionalnym wypełniając założenia idei partnerstwa 
publiczno–społecznego w celu rozwiązywania problemów społecznych w 
zakresie statutowych celów Stowarzyszenia. 
12c) Wspieranie funkcjonowania prowadzonych placówek, w 
szczególności admin.–koordynujące, księgowe i monitorujące, niezbędne 
do pozyskiwania i rozliczania otrzymanych środków finansowych.
12d) Inicjowanie, wspieranie, współdziałanie z innymi podmiotami z 
osobami prawnymi i fizycznymi w ramach inicjatywy lokalnej.
13)Działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną.
13a)Uczestniczenie oraz prowadzenie kampanii marketingowych i 
informacyjnych.
14)Oddziaływanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i 
ogólnokrajowym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA CENTRUM OPIEKI DIAGNOZY I REHABILITACJI „TĘCZA” PROWADZONA BYŁA 
W GODZINACH 6:30-19:30. POLEGAŁA NA WSPARCIU DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 
DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNEJ, DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN 
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH). USŁUGI BYŁY ŚWIADCZONE W SPOSÓB NIEODPŁATNY. 

W RAMACH CENTRUM FUNKCJONUJĄ:
1. PLACÓWKA LECZNICZA;
2. NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA; 
3. NIEPUBLICZNE SPECJALNE PRZEDSZKOLE „TĘCZA”;
4. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „TĘCZA”.

AD 1,2. CENTRUM W RAMACH PLACÓWKI LECZNICZEJ, PORADNI ORAZ POZYSKANYCH DOTACJI 
ZAPEWNIŁO KONSULTACJE LEKARSKIE, TERAPIĘ KOMPENSUJĄCĄ DEFICYTY ROZWOJOWE, ZAJĘCIA 
ARTETERAPEUTYCZNE, A TAKŻE WSPARCIE RODZINOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W 2015 ROKU DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ NALEŻAŁY:

1. DIAGNOZA I KONSULTACJE LEKARSKIE  
W RAMACH PORADNI REHABILITACYJNEJ ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE KONSULTACJE:

1) KONSULTACJE LEKARZA REHABILITACJI
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SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 436

2) KONSULTACJE LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 119

3) KONSULTACJE LEKARZA ORTOPEDY

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 112

4) KONSULTACJE LEKARZA PEDIATRY

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 53

LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU BYŁ LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ, KTÓRY NA PODSTAWIE 
ZDIAGNOZOWANYCH ZABURZEŃ ZLECAŁ WIZYTY U KOLEJNYCH SPECJALISTÓW. 

2. SPECJALISTYCZNA OPIEKA TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNA (TERAPIA KOMPENSUJĄCA DEFICYTY 
ROZWOJOWE)

CELEM PROWADZONYCH W PLACÓWCE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNO - USPRAWNIAJĄCYCH BYŁO 
NABYCIE LUB WZMOCNIENIE U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO 
LEPSZEGO FUNKCJONOWANIA W ZAKRESIE FIZYCZNYM JAK I PSYCHOSPOŁECZNYM.

W RAMACH OPIEKI TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNEJ ODBYŁY SIĘ:

1) TERAPIA I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W OŚRODKU POLEGAŁA NA DIAGNOZOWANIU ORAZ NA STYMULOWANIU 
ROZWOJU PSYCHICZNEGO DZIECI POPRZEZ INDYWIDUALNE ĆWICZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH I 
PERCEPCYJNYCH ORAZ POMOCY W POKONYWANIU TRUDNOŚCI INTERPERSONALNYCH I PROBLEMÓW 
EMOCJONALNYCH. 

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 413

2) INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA
CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ BYŁO STYMULOWANIE ROZWOJU. W RAMACH PROWADZONEJ TERAPII 
NACISK STAWIANO GŁÓWNIE NA: 
 POBUDZANIE I USPRAWNIANIE ROZWOJU FUNKCJI PSYCHOMOTORYCZNYCH;
 WYRÓWNYWANIE BRAKÓW W WIADOMOŚCIACH I UMIEJĘTNOŚCIACH;
 ELIMINOWANIE NIEPOWODZEŃ EMOCJONALNO - SPOŁECZNYCH.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 260

3) ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
TERAPIA LOGOPEDYCZNA PROWADZONA BYŁA Z NACISKIEM NA USPRAWNIANIE CZYNNOŚCI 
FIZJOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z MOWĄ, USPRAWNIANIEM APARATU ARTYKULACYJNEGO ORAZ 
STYMULACJĄ ROZWOJU MOWY. ZAJĘCIA PROWADZONE BYŁY W FORMIE INDYWIDUALNEJ, A ICH 
ZAKRES ORAZ STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYNIKAŁ Z UPRZEDNIO PRZEPROWADZONEJ OBSERWACJI I 
DIAGNOZY.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 373

4) ZAJĘCIA KINEZYTERAPEUTYCZNE
CELEM USPRAWNIANIA KINEZYTERAPEUTYCZNEGO BYŁA POPRAWA FUNKCJI MOTORYCZNYCH. 
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FIZJOTERAPEUCI PROWADZILI INDYWIDUALNE ZAJĘCIA W MYŚL ZALECEŃ LEKARZA REHABILITACJI 
MEDYCZNEJ. WOBEC NAJMŁODSZYCH DZIECI STOSOWANO METODĘ NDT BOBATH. W RAMACH ZAJĘĆ 
PROWADZONO RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ ZA POMOCĄ KOMBINEZONÓW DUNAG - DWUCZĘŚCIOWEGO 
UBRANKA Z NACIĄGIEM GUMOWYM (GŁÓWNIE U OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM).

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
a) KINEZYTERAPIA OGÓLNA
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 359
b) KINEZYTERAPIA METODĄ NDT BOBATH
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 141
c) REHABILITACJA ZA POMOCĄ KOMBINEZONÓW DUNAG 01
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 6
       d)   REHABILITACJA METODĄ VOJTY
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 85
       e)   INTEGRACJA SENSORYCZNA
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 10

5) ZABIEGI MASAŻU LECZNICZEGO (SUCHEGO), W TYM REFLEKSOTERAPIA
NAJWAŻNIEJSZYM CELEM WYKONYWANEGO MASAŻU BYŁO USUNIĘCIE PROCESÓW CHOROBOWYCH 
LUB ICH NASTĘPSTW ORAZ IM ZAPOBIEGANIE (NP. ROZLUŹNIENIE PRZYKURCZÓW MIĘŚNIOWYCH 
POWSTAŁYCH NA SKUTEK NIEODPOWIEDNICH POZYCJI). MASAŻ REFLEKSOTERAPEUTYCZNY 
NATOMIAST POLEGAŁ NA MASAŻU UCISKOWYM, POBUDZAJĄCYM ŚCIŚLE OKREŚLONE PUNKTY I 
OBSZARY NA TWARZY I STOPACH, A JEGO CELEM BYŁO UREGULOWANIE PRACY NARZĄDÓW 
WEWNĘTRZNYCH ORAZ POPRAWA OGÓLNEGO STANU ZDROWIA.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
a) MASAŻ OGÓLNY
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 308
b) REFLEKSOTERAPIA
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 27

6) ZABIEGI AROMATERAPEUTYCZNE
PODCZAS ZAJĘĆ PRZEPROWADZANO INHALACJE NATURALNYMI OLEJKAMI ETERYCZNYMI. ZABIEGOM 
AROMATERAPEUTYCZNYM PODDAWANE BYŁY OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSKAZANIA 
PSYCHOPEDAGOGICZNE DO UCZESTNICZENIA W WYMIENIONEJ TERAPII I NIE WYKAZYWAŁY 
PRZECIWWSKAZAŃ (ALERGIA). 

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 12

1) ZAJĘCIA MUZYKOTERAPEUTYCZNE
CELEM ZAJĘĆ MUZYKOTERAPEUTYCZNYCH BYŁO STYMULOWANIE, USPRAWNIANIE I KORYGOWANIE 
ZABURZEŃ ROZWOJU Z WYKORZYSTANIEM MUZYKI. ZAJĘCIA MUZYKOTERAPEUTYCZNE ODBYWAŁY SIĘ 
W TRYBIE INDYWIDUALNYM LUB GRUPOWYM – W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI I POTRZEB 
UCZESTNIKÓW. 

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 189

1) ZAJĘCIA INFORMATYCZNE
CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ BYŁO USPRAWNIANIE KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ 
POPRZEZ ODDZIAŁYWANIE NA UKŁAD ZMYSŁOWY, ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWÓJ 
PSYCHOMOTORYCZNY. W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZEPROWADZONO:
 ZAJĘCIA EDUKACYJNO - POZNAWCZE ROZWIJAJĄCE ZASÓB WIEDZY;
 ZAJĘCIA GRUPOWE, INTEGRUJĄCE UCZESTNIKÓW WOKÓŁ WSPÓLNEGO CELU;
 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE WPROWADZAJĄCE UCZESTNIKÓW W PRACĘ Z KOMPUTEREM.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 236

2)  ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE
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W RAMACH TEJ FORMY WSPARCIA RODZICE I OPIEKUNOWIE ORAZ MIESZKAŃCY SZCZECINA 
POSIADAJĄCY AKTUALNE SKIEROWANIE MOGLI SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH ZABIEGÓW:
 MASAŻ;
 LASER;
 ULTRADŹWIĘKI;
 MAGNETOTERAPIA;
 PRĄDY INTERFERENCYJNE.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 19

3. ZAJĘCIA ARTETERAPEUTYCZNE

1) WARSZTATY RYTMICZNO-TANECZNE
WARSZTATY POLEGAŁY NA EDUKACJI TANECZNEJ ORAZ ZABAWACH RUCHOWYCH PRZY MUZYCE. 
PODCZAS WARSZTATÓW WYKORZYSTYWANO TAKIE FORMY JAK: ŚPIEW, ĆWICZENIA SŁUCHOWE I 
RUCHOWE, ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY AKOMPANIAMENCIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, SŁUCHANIE 
NAGRAŃ MUZYCZNYCH, TWORZENIE MUZYKI, IMPROWIZACJE MUZYCZNE I RUCHOWE. WARSZTATY 
BYŁY DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ICH UCZESTNIKÓW.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 23

2)  SZTUKA ORIGAMI 
ZAJĘCIA MIAŁY NA CELU KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU JAPOŃSKIEJ SZTUKI SKŁADANIA 
PAPIERU ORAZ USPRAWNIENIE MANUALNE ICH UCZESTNIKÓW.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 11

3) TEATROTERAPIA
     GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM BYŁO WYCHOWANIE PRZEZ TEATR - POBUDZENIE TWÓRCZE – 
ROZBUDZENIE KREATYWNOŚCI. TEATROTERAPIA POLEGAŁA NA PRACY W RAMACH ZESPOŁU 
TEATRALNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA. 

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 20

II PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

1) INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOTERAPEUTYCZNE
CELEM PORADNICTWA BYŁO WSPOMAGANIE RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW W PRZEZWYCIĘŻENIU 
LĘKÓW I PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WYCHOWANIEM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO ORAZ W 
ZAAKCEPTOWANIU SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W JAKIEJ SIĘ ZNALEŹLI, A TAKŻE POMOC 
PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA PODOPIECZNYCH.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 262

2) PORADNICTWO PRAWNE
W WYMIENIONYM OBSZARZE RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTALI Z 
INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ INFORMACJI, KTÓRA BYŁA UDZIELANA NA BEZPOŚREDNICH 
SPOTKANIACH Z PRAWNIKIEM.

SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 31

3) PORADNICTWO ŻYCIOWE
W WYMIENIONYM OBSZARZE RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTALI Z 
INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ INFORMACJI, KTÓRA BYŁA UDZIELONA NA BEZPOŚREDNICH 
SPOTKANIACH Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM.
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SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 229

4)  USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ASYSTENT PEŁNIŁ ROLĘ PRZEWODNIKA I PARTNERA. DZIĘKI JEGO PRACY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁE 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MOGŁY UCZESTNICZYĆ WE WSZELKICH PROPONOWANYCH PRZEZ 
SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII I REHABILITACJI DZIECIĘCEJ, ZAJĘCIACH I FORMACH 
TERAPII, A TAKŻE REALIZOWAĆ INNE POTRZEBY SPOŁECZNE.

ZAKRES CZYNNOŚCI ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OBEJMOWAŁ M.IN.:
 POMOC W USŁUGACH PIELĘGNACYJNYCH;
 TOWARZYSZENIE PODOPIECZNYM W DRODZE NA REHABILITACJĘ, PODCZAS PROWADZONEJ TERAPII, 

W DRODZE DO DOMU;
 POMOC W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH;
 SPACER Z PODOPIECZNYMI, ZAKUPY;
 WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU (CZYTANIE KSIĄŻEK, RYSOWANIE I UKŁADANIE PUZZLI, MALOWANIE 

ITP.).
     
SKALA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM: 21

W 2015 ROKU WSPARCIE OTRZYMAŁO 593 DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, DZIECI, 
MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, A TAKŻE 410 CZŁONKÓW ICH RODZIN.

Ad 3. NIEPUBLICZNE SPECJALNE PRZEDSZKOLE „TĘCZA” – OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU ZAPEWNIA 
OPIEKĘ, EDUKACJĘ DLA SWOICH UCZNIÓW OD 6.30 DO 16.30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. 
PRZEDSZKOLE OBJĘŁO OPIEKĄ 19 UCZNIÓW LEGITYMUJĄCYMI SIĘ ORZECZENIAMI O POTRZEBIE 
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. ORZECZENIA ZOSTAŁY WYDANE ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
SPRZĘŻONE (NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, UCZNIOWIE 
SŁABOWIDZĄCY I NIEWIDOMI) A TAKŻE NA WYSTĄPIENIE JEDNEJ PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO W STOPNIU UMIARKOWANYM.

UCZNIOWIE KORZYSTALI Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH, ZAJĘĆ 
LOGOPEDYCZNYCH, GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ INDYWIDUALNEJ, ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z 
PSYCHOLOGIEM, ZAJĘĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, ZAJĘCIA METODĄ M.CH. KNILLÓW, ZAJĘCIA 
METODĄ W.SHERBORNE. 

Ad 4.  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS) – ZOSTAŁ URUCHOMIONY 1 SIERPNIA 2015 R. 
ZNALAZŁO W NIM OPIEKĘ 18 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (UCZESTNICY) KORZYSTALI Z OFERTY ŚDS W KAŻDY, ROBOCZY DZIEŃ 
TYGODNIA W GODZINACH 7.00 - 16.00. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SŁUŻYŁ PODTRZYMANIU I ROZWIJANIU U 
UCZESTNIKÓW UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA. 

UTWORZONO NASTĘPUJĄCE PRACOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH ŚREDNIOMIESIĘCZNIE SKORZYSTAŁA 
NASTĘPUJĄCA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:

1. PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO/SALA OGÓLNA/KUCHNIA – 15 OSÓB.
2. PRACOWNIA KOMPUTEROWO – EDUKACYJNA – 12 OSÓB.
3. SALA WYCISZEŃ – ZAJĘCIA RELAKSUJĄCO-WYCISZAJĄCE – 10 OSÓB.
4. PRACOWNIA WIELOFUNKCYJNA – ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:   
- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – 14 OSÓB.
- ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE - 17 OSÓB.
- ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE – 18 OSÓB.
5. PRACOWNIA  WIELOFUNKCYJNA – ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE: INDYWIDUALNE I GRUPOWE ZAJĘCIA 
REHABILITACYJNE (MASAŻ I ĆWICZENIA  RUCHOWE) 17 OSÓB.
6. ZAJĘCIA ARTETERAPEUTYCZNE:
- ZAJĘCIA TANECZNE – 14 OSÓB.
- ZAJĘCIA TEATRALNE - 11 OSÓB.
7. POMOC ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 10 OSÓB.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

985

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sankcja  ta  obejmuje:  
opiekę  zdrowotną  
prowadzoną  przez  
lekarzy  w  szpitalach  
lub  innych  
placówkach,  -  
działalność  
fizjoterapeutyczną,  -  
działalność  pogotowia  
ratunkowego,  -  pomoc 
 społeczną  z  
zakwaterowaniem,  
która  wymaga  w  
pewnym  stopniu  
opieki  zdrowotnej,  -  
pomoc  społeczną  
niewymagającą  
zaangażowania  
specjalistów  w  
zakresie  opieki  
medycznej. Działalność 
ta może być 
prowadzona w 
placówkach 
medycznych, takich jak: 
przychodnie (ogólne, 
przyszpitalne, 
medycyny pracy, przy 
domach pomocy 
społecznej), 
specjalistyczne 
placówki medyczne 
inne niż szpitale, 
prywatne gabinety oraz 
w domu pacjenta.
Działalność ta może być 
prowadzona także w 
obiektach 
zapewniających 
zakwaterowanie, ale 
innych niż szpitale.

86,90,A

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sekcja ta obejmuje: - 
szkoły publiczne i 
niepubliczne wszystkich 
typów, prowadzone 
przez organy 
administracji rządowej, 
jednostki samorządu 
terytorialnego lub inne 
osoby prawne lub 
fizyczne w ramach 
obowiązującego 
sytemu oświaty i 
szkolnictwa wyższego, - 
edukację w formach: 
stacjonarnej, zaocznej 
lub na odległość przez 
radio, telewizję, 
Internet lub drogą 
korespondencyjną, - 

85,60,Z
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edukację prowadzoną 
na różnych poziomach 
kształcenia, włączając 
kształcenie specjalne 
oraz edukację dla 
dorosłych (w tym: 
edukację dla dorosłych 
wchodzącą w skład 
publicznych Centrów 
Kształcenia 
Ustawicznego), - szkoły 
wojskowe i akademie 
wojskowe, - szkoły w 
zakładach karnych, w 
zakładach poprawczych 
i schroniskach dla 
nieletnich na 
odpowiednich 
poziomach nauczania, - 
pozaszkolne formy 
dokształcania i 
doskonalenia 
zawodowego, - 
pozaszkolne formy 
edukacji związane 
głównie ze sportem i 
rekreacją, np. kursy gry 
w tenisa lub golfa itp., - 
działalność usługową 
wspomagającą 
edukację. Podział na 
grupowania w ramach 
tej Sekcji opiera się 
poziomach edukacji 
przyjętych w ISCED 
1997. Działalność 
instytucji edukacyjnych 
realizujących programy 
określone w ISCED na 
poziomie 0 
klasyfikowane są w 
podklasie 8510Z, na 
poziomie 1 w podklasie 
8520Z, na poziomach 2 
i 3 w odpowiednich 
podklasach grupy 853, 
na poziomie 4 w 
podklasie 8541Z a na 
poziomach 5 i 6 w 
podklasach 8542A i 
8542B.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sekcja ta obejmuje: - 
szkoły publiczne i 
niepubliczne wszystkich 
typów, prowadzone 
przez organy 
administracji rządowej, 
jednostki samorządu 
terytorialnego lub inne 
osoby prawne lub 
fizyczne w ramach 
obowiązującego 

85,10,Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

sytemu oświaty i 
szkolnictwa wyższego, - 
edukację w formach: 
stacjonarnej, zaocznej 
lub na odległość przez 
radio, telewizję, 
Internet lub drogą 
korespondencyjną, - 
edukację prowadzoną 
na różnych poziomach 
kształcenia, włączając 
kształcenie specjalne 
oraz edukację dla 
dorosłych (w tym: 
edukację dla dorosłych 
wchodzącą w skład 
publicznych Centrów 
Kształcenia 
Ustawicznego), - szkoły 
wojskowe i akademie 
wojskowe, - szkoły w 
zakładach karnych, w 
zakładach poprawczych 
i schroniskach dla 
nieletnich na 
odpowiednich 
poziomach nauczania, - 
pozaszkolne formy 
dokształcania i 
doskonalenia 
zawodowego, - 
pozaszkolne formy 
edukacji związane 
głównie ze sportem i 
rekreacją, np. kursy gry 
w tenisa lub golfa itp., - 
działalność usługową 
wspomagającą 
edukację. Podział na 
grupowania w ramach 
tej Sekcji opiera się 
poziomach edukacji 
przyjętych w ISCED 
1997. Działalność 
instytucji edukacyjnych 
realizujących programy 
określone w ISCED na 
poziomie 0 
klasyfikowane są w 
podklasie 8510Z, na 
poziomie 1 w podklasie 
8520Z, na poziomach 2 
i 3 w odpowiednich 
podklasach grupy 853, 
na poziomie 4 w 
podklasie 8541Z a na 
poziomach 5 i 6 w 
podklasach 8542A i 
8542B.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,665,016.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,266,841.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 398,175.06 zł

0.00 zł

420,399.00 zł

1,233,111.14 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 58,152.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,047,514.67 zł
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394,004.53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 121,697.59 zł

72,365.00 zł

13,594.87 zł

33,738.37 zł

1,999.35 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 437,651.60 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 58,152.40 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,758,680.88 zł 58,152.40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,723,712.63 zł 58,152.40 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

28,721.85 zł

0.00 zł

6,246.40 zł 0.00 zł

1 Wynagrodzenia specjalistów 52,547.76 zł

2 Dofinansowanie do Imprezy Mikołajkowej 5,604.64 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -456,871.43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

71.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

47.9 etatów

33.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

11,813.37 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

104.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,483,394.32 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,320,689.53 zł

1,317,269.53 zł

- nagrody

- premie

3,420.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 162,704.79 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

1,483,394.32 zł

4.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

4.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,483,394.32 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

123,616.19 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

133,966.24 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wczesna rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie systemu 
wsparcia dla ich rodzin

Celem głównym realizowanego 
zadania było zapewnienie 
dzieciom niepełnosprawnym 
(do 7 roku życia) dostępu do 
nieodpłatnej, ciągłej i 
kompleksowej opieki 
diagnostycznej oraz 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 80,000.00 zł

2 Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

Celem realizacji zadania było:
- bezpośrednie wsparcie osób 
niepełnosprawnych poprzez 
objęcie ich usługami 
opiekuńczymi, zgodnie z ich 
indywidualnym 
zapotrzebowaniem;
- pośrednie wsparcie rodzin w 
opiece nad dzieckiem.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 26,166.36 zł

3 Prowadzenie 
kompleksowych form 
wsparcia w ośrodkach 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnych, 
zapobiegających 
marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych

Celem głównym zadania było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym (powyżej 7 
roku życia) dostępu do 
nieodpłatnej, ciągłej i 
kompleksowej opieki 
diagnostycznej oraz 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 90,000.00 zł

4 Organizowanie i rozwijanie 
różnorodnych form
wsparcia oraz działań o 
charakterze
aktywizującym i 
integracyjnym na rzecz osób
niepełnosprawnych

Celem głównym zadania była 
integracja i aktywizacja 
środowiska osób 
niepełnosprawnych poprzez 
dostęp do zajęć 
arteterapeutycznych.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 4,930.00 zł

5 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek

Celem  głównym  zadania było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
nieodpłatnej, ciągłej i 
kompleksowej opieki 
diagnostycznej oraz 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

127,586.14 zł

6 Wycieczka do Bałtyckiego 
Parku  Dinozaurów z okazji 
Dnia Dziecka

Celem zadania było 
zaktywizowanie społeczne,  
integracja oraz edukacja osób z  
niepełnosprawnością

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE

5,070.00 zł

7 Impreza Mikołajkowa Celem projektu była 
aktywizacja oraz integracja 
osób niepełnosprawnych oraz 
ich rodzin.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE

8,098.00 zł

8 Dofinansowanie zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego

Zwiększenie zakresu 
proponowanych usług 
rehabilitacyjnych.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE

4,878.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

9 Dotacja oświatowa Celem Poradni jest udzielanie 
kompleksowej pomocy 
dzieciom i młodzieży zagrożonej 
niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnej w zakresie 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym 
logopedycznej i rehabilitacyjnej. 
Poradnia udziela rodzicom i 
nauczycielom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
 związanej z wychowywaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 361,355.56 zł

10 Przedszkole specjalne Celem przedszkola jest dążenie 
do wszechstronnego rozwoju, 
wspomagania i ukierunkowania 
rozwoju podopiecznego 
zgodnie z jego możliwościami a 
także przygotowywanie do 
funkcjonowania w rodzinie i 
społeczeństwie.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 405,949.08 zł

11 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Tworzenie warunków na rzecz 
skutecznego systemu pomocy 
osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie. Podtrzymywanie 
i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
życia.

URZĄD MIASTA SZCZECIN 119,078.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Od rehabilitacji do 
aktywizacji

Podniesienie lub stabilizacja 
poziomu funkcjonowania 
beneficjentów w sferze 
sprawności fizycznej, 
intelektualnej i psychicznej oraz 
zdolności do brania czynnego 
udziału w życiu społecznym.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

394,004.53 zł

2 Rehabilitacja lecznicza Specjalistyczna opieka 
zdrowotna w zakresie: 
fizjoterapia ambulatoryjna, 
rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w 
ośrodku/oddziale dziennym i 
lekarska ambulatoryjna opieka 
rehabilitacyjna.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 400,399.00 zł

3 Tworzenie systemu oparcie 
społecznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin poprzez rozwó usług, 
wsparcia informacyjnego i 
różnych form wsparcia 
dziennego w środowisku 
lokalnym.

Zrealizowane działania tworzyły 
kompleksowy program 
wsparcia społecznego dla 
rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej i służyły 
wyrównywaniu szans życiowych 
tych osób.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI 20,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Alicja Zołotucho, 13.06.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2

2 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE 2

2016-06-13
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