
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-06-14

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 500009865

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

2002-03-11

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 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 
Rezwizyjnej

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 dotkniętych wszelkiego 
rodzaju niepełnosprawność, osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz 
ich rodzin lub opiekunów, w tym:
1) osób pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem 
alkoholowym,
2) ofiar wypadków komunikacyjnych,
3) osób, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia 
Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby i chorób 
genetycznych, przez zapewnienie im pomocy w dążeniu do 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, działanie na rzecz tworzenia, tworzenie 
(wszczególności przez budowę, adaptację, remont, modernizację), 
prowadzenie, wspieranie:
a) placówek służby zdrowia, zajmujących się kompleksową diagnostyką, 
rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych,
b) placówek oświatowych, zajmujących się specjalnymi formami 
edukacyjno−terapeutycznymi skierowanymi do osób niepełnosprawnych,
c) placówek opiekuńczych, zajmujących się rożnymi formami opieki 
społecznej nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
d) placówek aktywizujących i przywracających aktywność zawodową,
e) centrów Terapeutycznych, w skład, których wchodzą placówki służby 
zdrowia, placówki oświatowe, placówki opiekuńcze, placówki 
opiekuńczo−terapeutyczne oraz poradnie specjalistyczne, oraz współpraca 
z placówkami działającymi w podobnym zakresie.
2) Kompleksowa rehabilitacja, której zakres obejmuje:
a) wczesną diagnostyką, rehabilitacją i terapią dzieci od pierwszych 
tygodni życia do 7 roku życia oraz ich kontynuacją, jeżeli stan osoby 
niepełnosprawnej tego wymaga,
b) psychologiczno−terapeutyczną opieką nad rodziną,
c) usprawnianie psychospołeczne,
d) rehabilitacją na płaszczyźnie: Ośrodek − Dom − Szkoła − Otoczenie − 
Rodzina,
e) rehabilitacją W domu podopiecznego,
f) działania rehabilitacyjno − profilaktyczne zmierzające do 
przeciwdziałania powstawaniu nieodwracalnych powikłań zdrowotnych 
będących następstwem wypadków komunikacyjnych,
g) tworzenie i działalność Grup Aktywnej Rehabilitacji,
h) tworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
i) tworzenie i działalność Zakładów Aktywności Zawodowej,
j) tworzenie i działalność placówek leczniczych.
3) Edukacja i terapia, której zakres obejmuje:
a) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
b) indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,
c) tworzenie i działalność przedszkoli specjalnych,
d) tworzenie i działalność szkół specjalnych,
e) tworzenie i działalność Ośrodków Rehabilitacyjno−Edukacyjno− 
Wychowawczych,
f) tworzenie i działalność specjalistycznych poradni psychologiczno− 
pedagogicznych,
g) wczesnointerwencyjne oddziaływania edukacyjno − terapeutyczne i 
rehabilitacyjne.
4) Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, której zakres 
obejmuje:
a) koordynację pomocy i oddziaływań socjalno −społecznych w obszarze 
działalności Stowarzyszenia,
b) indywidualne usługi opiekuńczo−pielęgnacyjne,
c) prowadzenie kompleksowej opieki edukacyjnej, leczniczej, 
terapeutycznej rehabilitacyjnej na terenie placówek opiekuńczych, 
dostosowanej do wieku osób niepełnosprawnych, ich potrzeb 
rozwojowych i społecznych,
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d) niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i 
psychologicznej pomocy poszkodowanym na skutek zdarzen losowych, 
poszkodowanym na skutek niepełnosprawności,
e) tworzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego, w szczególności 
Środowiskowych Domów Samopomocy,
f) tworzenie Domów Pomocy Społecznej;
g) prowadzenie innej (pozostałej) działalności charytatywnej gdzie indziej 
nie sklasyfikowanej.
5) Tworzenie Centrum Wolontariatu i Centrum-Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej.
6) Świadczenie usług transportowych − przewóz osób niepełnosprawnych.
7) Tworzenie Punktów Poradnictwa Obywatelskiego.
8) Tworzenie zorganizowanych form wypoczynku w połączeniu z 
rehabilitacją, w szczególności:
a) wycieczek,
b) kolonii,
c) obozów,
d) zimowisk,
9) Tworzenie bazy sprzętu i kadr będących w wyłącznej dyspozycji 
Stowarzyszenia.
10) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, 
wolontariuszy oraz pracowników w stosunku do ich potrzeb i możliwości. 
11) Wspieranie indywidualnych form na ujarzmianie niepełnosprawności.
12) Szkolenia oraz wymiana doświadczeń i informacji.
13) Propagowanie idei oraz wspieranie Społeczeństwa Obywatelskiego 
poprzez:
a) realizowanie przedsięwzięć i inicjatyw, także zrzeszających inne 
podmioty, zmierzających do kształtowania świadomości i budowy 
Społeczeństwa Obywatelskiego,
b) pozyskiwanie środków oraz rożnego rodzaju form wsparcia 
niezbędnych do propagowania idei Społeczeństwa Obywatelskiego.
14) Współpraca z jednostkami reprezentującymi interes publiczny w 
zakresie ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych i innych, 
przekazywanych w celu realizacji polityki społecznej na poziomie 
międzynarodowym, krajowym i regionalnym, wypełniając tym samym 
założenia idei partnerstwa publiczno − społecznego w celu rozwiązywania 
problemów społecznych mieszczących się w zakresie statutowych celów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność statutowa prowadzona była w godzinach 6:30 - 18:00. Polegała ona na wsparciu dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin (opiekunów 
prawnych). Usługi były świadczone w sposób nieodpłatny.

Działalność terapeutyczno-rehabilitacyjna realizowana była w ramach utworzonej przez Stowarzyszenie, skonsolidowanej 
placówki - Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza” w Szczecinie. Centrum, to innowacyjny 
ośrodek, na terenie którego Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w oparciu o najnowsze metody usprawniające 
centralny układ nerwowy. To miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, ale także ich 
rodzinom znajdującym się niejednokrotnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To jedna z niewielu placówek w kraju 
prowadząca tak kompleksowe usprawnianie począwszy od wczesnej interwencji, edukacji przedszkolnej, wczesnym 
wspomaganiu rozwoju dziecka, a następnie kontynuacji wielotorowego usprawniania, aktywizacji i integracji społecznej. W 
zakresie działalności Centrum mieści się działalność:
1. Placówki Leczniczej,
2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
3. Przedszkola Specjalnego,
4. Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponadto, terapia i rehabilitacja odbywają się w ramach programów dotacyjnych, finansowanych przez: Gminę Miasto Szczecin, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski 
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Województwa Zachodniopomorskiego oraz środki własne Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w placówce na powierzchni 1325,30 m². Przyjmuje do rehabilitacji przede wszystkim 
beneficjentów z gminy Szczecin (70%), ale również roztacza opiekę nad osobami z terenu całego województwa (30%).

Ad. 1 i 2. Centrum w ramach 2 placówek (Placówki Leczniczej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oraz pozyskanych dotacji 
zapewniło konsultacje lekarskie, terapię kompensującą deficyty rozwojowe, a także wsparcie rodzinom osób 
niepełnosprawnych.

W 2020 roku odbyło się ogółem:
• 1210 konsultacji lekarza rehabilitacji;
• 733 konsultacji lekarza neurologa;
• 11 konsultacje lekarza pediatry;
• 2363 konsultacji psychologicznych;
• 8642 zajęć logopedycznych;
• 8986 indywidualnych zajęć pedagogicznych, w tym z wykorzystaniem komputera;
• 11239 zajęć kinezyterapeutycznych, w tym zajęć Integracji Sensorycznej;
• 10057 zajęć kinezyterapeutycznych metodą Bobath; 
• 6524 zabiegów masażu leczniczego;

Dodatkowo 22 osób korzystało z pomocy Osobistego Asystenta.

Ad.3 Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza”
Placówka działająca od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.30 zapewniła opiekę, edukację i terapię 32 uczniom, w tym 23 
chłopcom oraz 9 dziewczynkom. Dzieci uczęszczające do przedszkola zostały zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na 
podstawie wydanego przez odpowiednią Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
z uwagi na wystąpienie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, autyzmu lub niepełnosprawności 
sprzężonej. Jeden uczeń objęty był edukacją przedszkolną z uwagi na niepełnosprawność intelektualną umiarkowanego 
stopnia. Dwójka uczniów otrzymała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Dwadzieścioro 
dziewięcioro uczniów objętych było edukacją przedszkolną z uwagi na wystąpienie sprzężeń (co najmniej dwa z wymienionych: 
niepełnosprawność ruchowa w tym afazja motoryczna, niepełnosprawność intelektualna lekkiego/ umiarkowanego/ znacznego 
stopnia; słabowidzące, niewidome, słabosłyszące i z autyzmem). W placówce funkcjonowało 6 grup przedszkolnych – grupy 
liczyły od 3 do 5 uczniów, każdą grupę prowadził jeden nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. W ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniowie korzystali z bogatej oferty przedszkola: terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, masaż, terapia 
integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem. Ponadto uczestniczyły w grupowych 
zajęciach muzykoterapii i dogoterapii. W ramach swojej działalności placówka współpracowała z innymi instytucjami celem 
udzielenia rodzinom adekwatnej pomocy i wsparcia: Sąd Rodzinny, MOPR, Policja. 

W 2020 roku podopieczni placówki skorzystali z:
• 2347 zajęć fizjoterapeutycznych;
• 1717 zajęć rewalidacyjnych z oligofrenopedagogiem;
• 294 zajęć z psychologiem;
• 807 zajęć z logopedą;
• 45 zajęć z surdopedagogiem;
• 154 zajęć z tyflopedagogiem;
• 380 zajęć metodą integracji sensorycznej;
• 171 zajęć muzykoterapii;
• 148 zajęć dogoterapii;
• 118 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Ad.4 Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
Środowiskowy Dom Samopomocy został uruchomiony w ramach działalności Stowarzyszenia dnia 1 sierpnia 2015 roku. 
Ośrodek w 2020 roku dysponował 21 miejscami:
- od stycznia do sierpnia 21 wydanych decyzji,
- wrzesień: 20 wydanych decyzji, a 1 w trakcie oczekiwania na wydanie,
- październik: 20 wydanych decyzji, a 1 w trakcie oczekiwania na wydanie,
- listopad: 19 wydanych decyzji, a 2 w trakcie  oczekiwania na wydanie,
- grudzień: 20 wydanych decyzji, a 1 w trakcie oczekiwania na wydanie.

Działalność prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00. W ramach działalności ośrodka realizowano 
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne, wykorzystując następujące formy postępowania:
1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym, 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-14 4



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

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
3. Trening spędzania czasu wolnego, 
4. Poradnictwo psychologiczne, 
5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 
7. Niezbędną opiekę, 
8. Terapię ruchową. 

Docelowe działania terapeutyczne realizowano zgodnie z dziennym i tygodniowym planem pracy w ramach następujących 
pracowni, sekcji itp. (w trakcie zawieszonej działalności Środowiskowych Domów Samopomocy z powodu Covid-19 terapeuci 
wykonywali swoje czynności zdalnie  poprzez  prowadzenie zajęcia w formie online bądź przez kontakt telefoniczny).:
1. Sala aktywizacji i terapii zajęciowej z jadalnią i kuchnią 
Tu głównie prowadzono zajęcia zgodnie z planem pracowni gospodarstwa domowego, oraz treningiem kulinarnym i 
budżetowym. 

Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 21 osób 

Pomieszczenie również było wykorzystywane do:
- Zajęć rytmiczno – tanecznych (w trakcie zawieszenia działalności z powodu Covid -19 nie dobywały się zajęcia). 
Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 21 osób, 

- Zajęć teatralnych (w trakcie zawieszenia działalności z powodu Covid -19 nie dobywały się zajęcia). Średniomiesięcznie w 
zajęciach brało udział 21 osób. 

2. Pomieszczenie wielofunkcyjne
Tu odbywała się terapia pedagogiczna w oparciu o specjalistyczne metody pracy  z zastosowaniem dobranych pomocy 
dydaktycznych. Prowadzono głównie zajęcia w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem 
wszelkich możliwych technik oraz metod. Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 21 osób. 

3. Sala ogólna
W tej pracowni odbywały się zajęcia indywidualne i grupowe w ramach sekcji edukacyjno – komputerowej oraz z biblioterapii i 
treningu higienicznego. Udzielano pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz pomocy w dostępie do podstawowej opieki 
zdrowotnej. Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 21 osób. 

W tej Sali odbywały się również zajęcia z zakresu  pracowni ogólnoużytkowej z elementami logopedii oraz treningowi 
komunikacji alternatywnej i wspomagającej prowadzone są treningi umiejętności praktycznych i społecznych. 
Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 21 osób 

W pomieszczeniach do zajęć indywidualnych odbywała się:
- Terapia psychologiczna. Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 15 osób. 
- Rehabilitacja motoryczna (masaż i ćwiczenia ruchowe). Średniomiesięcznie w zajęciach brało udział 21 osób.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzono również w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (sala gimnastyczna, sala 
masażu).
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

550

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje:
- działalność organizacji niezwiązanych 
bezpośrednio z partią polityczną, wspierających 
inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy 
polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich 
jak: organizacje wspierające inicjatywy 
mieszkańców lub ruchy protestacyjne, 
organizacje ekologiczne i działające w celu 
ochrony środowiska, organizacje wspierające
działalność stowarzyszeń regionalnych i 
edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
organizacje mające na celu ochronę i poprawę 
sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup 
etnicznych i mniejszościowych, stowarzyszenia 
patriotyczne, włączając stowarzyszenia 
kombatantów,
- działalność stowarzyszeń konsumentów,
- działalność związków motorowych,
- działalność stowarzyszeń kultywujących 
kontakty towarzyskie, takie jak kluby 
rotariańskie, loże itp.,
- działalność związków młodzieżowych, 
organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,
- działalność stowarzyszeń agitujących do 
działalności kulturalnej,rekreacyjnej oraz 
hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła 
poetyckie i literackie, kluby książki, kluby 
historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, 
koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne,kluby 
kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,
- działania wspierające myślistwo i łowiectwo,
- działalność związaną z przyznawaniem dotacji 
przez organizacje członkowskie i inne.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 4 423 660,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 387 409,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 945 204,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje:
- indywidualną lub zespołową działalność 
fizjoterapeutów, prowadzoną w takich 
dziedzinach jak: diagnostyka 
fizjoterapeutyczna, 
fizykoterapia,hydroterapia, masaż 
leczniczy, terapia ruchowa itp.

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 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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46 303,79 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 118 978,45 zł

e) pozostałe przychody 91 047,06 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 115 214,12 zł

2.4. Z innych źródeł 143 163,90 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 46 303,79 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 46 303,79 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń specjalistów z tyt. umowy o pracę 17 851,02 zł

2 audyt projektu PFRON, szkolenia, obsługa prawna 6 445,00 zł

3 usługi lekarza neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej 8 473,67 zł

4 zakup sprzętu rehabilitacyjnego (stół reh. ), produktów na paczki mikołajkowe, opłata za media i 
pozostałe koszty na cele statutowe (opłata za serwer, spłata pożyczki należność główna)

13 534,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

939 568,20 zł

2 823 177,55 zł

356 232,70 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

113 670,00 zł

1 544,12 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 111 256,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -3 678,24 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 351 270,13 zł 46 303,79 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

3 276 153,12 zł 46 303,79 zł

948 882,24 zł 0,00 zł

0,00 zł

13 513,30 zł

110 720,78 zł

2 000,69 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

60 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

54,31 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 821 970,60 zł

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

2 821 970,60 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 600,73 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 738 531,52 zł

2 710 081,52 zł

- nagrody

- premie

28 450,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 83 439,08 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 567 297,41 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 254 673,19 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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 Zapewnienie rehabilitacji i 
prowadzenie różnych form 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin

Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
nieodpłatnej, ciągłej i 
kompleksowej opieki
diagnostycznej oraz 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej.

Gmina Miasto Szczecin 226 762,00 zł

2 Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych poprzez 
objęcie ich usługami 
opiekuńczymi, zgodnie z ich 
indywidualnym 
zapotrzebowaniem oraz 
wsparcie rodzin w opiece nad 
dzieckiem.

Gmina Miasto Szczecin 43 012,80 zł

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

Aktywizacja społeczna oraz 
integracja dzieci, młodzieży i
dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz ich
rodzin.

Gmina Miasto Szczecin 7 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

14 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

4 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy (ŚDS) dla osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną

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

Gmina Miasto Szczecin 497 227,25 zł

5 Wczesne wspomaganie 
rozwoju − dotacja 
oświatowa

Udzielanie kompleksowej 
pomocy dzieciom i młodzieży
zagrożonej 
niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnej w zakresie 
pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym 
logopedycznej i rehabilitacyjnej. 
Realizacja zadań z zakresu 
kształcenia, wychowania i 
opieki.

Gmina Miasto Szczecin 626 060,70 zł

6 Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne - dotacja 
oświatowa

Dążenie do wszechstronnego 
rozwoju, wspomaganie i 
ukierunkowanie rozwoju 
podopiecznego zgodnie z jego
możliwościami, a także 
przygotowywanie do 
funkcjonowania w rodzinie i 
społeczeństwie. Realizacja 
zadań z zakresu kształcenia, 
wychowania i opieki.

Gmina Miasto Szczecin 1 460 199,50 zł

7 Bajkowy Mikołaj Aktywizacja społeczna oraz 
integracja dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5 100,00 zł

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

1 Rehabilitacja lecznicza Specjalistyczna opieka 
zdrowotna w zakresie 
rehabilitacji dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w 
ośrodku/oddziale dziennym.

Narodowy Fundusz Zdrowia 914 878,40 zł

2 Od rehabilitacji do 
aktywizacji

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

433 480,02 zł

3 Od bezradności do 
aktywności

Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do
nieodpłatnej, ciągłej i 
kompleksowej opieki
diagnostycznej oraz 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej.

Wojewoda Zachodniopomorski 24 700,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Alicja Zołotucho
Iwona Gawrońska
Teresa Fydrych

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-14
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