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1. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES ORGANIZACJI  

 

NAZWA: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Ruchowo 

„Tęcza” 

 

ADRES: ul. Bohaterów Warszawy 27B 

  70-340 Szczecin 

 

SIEDZIBA: kraj – Polska 

                        województwo – zachodniopomorskie 

                        powiat – Szczecin 

                        gmina –  Szczecin 

                        miejscowość – Szczecin  

 

2. DATA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
 

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI:  

19 grudzień 1994 r. Rejestr Stowarzyszeń 717 Sąd Wojewódzki w Szczecinie.  

 

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM:  

11 marzec 2002 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  

nr KRS: 0000098680 

 

3. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA NR REGON   

 

Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie  

REGON 810674102 wydany dnia 01 września 2004 r. 

 

4. CZŁONKOWIE ZARZ ĄDU 
  

Alicja Zołotucho – PREZES  

Iwona Gawrońska – WICEPREZES 

Maria Lubka – SKARBNIK 

Teresa Fydrych – SEKRETARZ 
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5. CEL DZIAŁALNO ŚCI STOWARZYSZENIA 

 

     Celem działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej 

Ruchowo „Tęcza” jest Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie 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 młodzieŜy niepełnosprawnej, których niepełnosprawność jest 

następstwem uszkodzenia Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, cięŜkiej choroby, 

urazów i chorób genetycznych przez zapewnienie im pełni normalnego Ŝycia w warunkach 

umoŜliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezaleŜności społecznej.1  

 

Cel statutowy Stowarzyszenie realizuje  poprzez: 
 

• Inicjowanie, działania na rzecz tworzenia, prowadzenie, wspieranie oraz współpracę 

z juŜ funkcjonuj ącymi:  

a) placówkami słuŜby zdrowia, zajmującymi się kompleksową diagnostyką, 

rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych; 

b) placówkami oświatowymi, zajmującymi się specjalnymi formami edukacyjno-

terapeutycznymi dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, w tym przedszkolami; 

c) placówkami opiekuńczymi, zajmującymi się róŜnymi formami opieki społecznej 

nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami; 

d) poradniami specjalistycznymi. 
 

• Kompleksową rehabilitację, której zakres obejmuje: 

a) wczesną diagnostykę, rehabilitację i terapię dzieci od 1 miesiąca do 7 roku Ŝycia oraz 

kontynuację tej rehabilitacji do 18 roku Ŝycia i powyŜej, jeŜeli 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; 
                                                 
1 Statut Stowarzyszenia z dnia 04.05.2009r. § 5 rozdział II 
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i) tworzenie i działalność Środowiskowych Domów Wsparcia. 
 

• Edukację i terapię dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, której zakres obejmuje: 

a) wczesnointerwencyjne oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne i rehabilitacyjne;  

b) rozwijanie w ramach istniejących moŜliwości: zainteresowań, uzdolnień i talentów 

dzieci i młodzieŜy; 

c)    indywidualne wspieranie rozwoju kaŜdego dziecka; 

a) przygotowanie dzieci do nauki w szkole w tym w formach przedszkolnych. 
 

• Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, której zakres obejmuje: 

 a)   koordynację pomocy i oddziaływań socjalno-społecznych na 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; 
 

•  Tworzenie Centrum Wolontariatu i Centrum-Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 

•  Świadczenie usług transportowych- przewóz osób niepełnosprawnych 

• Tworzenie Punktów Poradnictwa Obywatelskiego 

• Tworzenie zorganizowanych form wypoczynku w połączeniu z rehabilitacją, 

a w szczególności : 

a) wycieczek; 

b) kolonii; 

c) obozów; 

d) zimowisk. 

• Tworzenie bazy sprzętu i kadr b ędących w wyłącznej dyspozycji Stowarzyszenia 

• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia, wolontariuszy 

oraz pracowników zatrudnionych przez organizację, indywidualnie w stosunku 

do ich potrzeb i moŜliwości. 

• Wspieranie indywidualnych form na ujarzmianie niepełnosprawności 

• Szkolenia oraz wymianę doświadczeń i informacji 
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• Propagowanie idei oraz wspieranie Społeczeństwa Obywatelskiego poprzez: 

a) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw, takŜe zrzeszających inne podmioty, 

zmierzających do kształtowania świadomości i budowy Społeczeństwa 

Obywatelskiego; 

b) pozyskiwanie środków oraz róŜnego rodzaju form wsparcia niezbędnych do realizacji 

propagowania idei Społeczeństwa Obywatelskiego; 
 

• Współpracę 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 załoŜenia idei partnerstwa publiczno – społecznego w celu 

rozwiązywania problemów społecznych mieszczących się w zakresie statutowych 

celów działalności Stowarzyszenia 

• Działania wspierające funkcjonowanie prowadzonych placówek, w szczególności 

administracyjno – koordynujące, księgowe i monitorujące, niezbędne 

do pozyskiwania i rozliczania otrzymanych środków finansowych 

• Inicjowanie powstawania, wspieranie oraz współdziałanie z innymi podmiotami, 

w tym osobami prawnymi i fizycznymi w ramach inicjatywy lokalnej 

• Działalność wydawniczą i informacyjno - promocyjną. 

• Oddziaływanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i ogólnokrajowym. 

 

6. STATUTOWA DZIAŁALNO ŚĆ STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM                  

I MŁODZIE śY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO „T ĘCZA” W 2009r. 

 

     Stowarzyszenie w 2009 roku w ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadziło: 

• specjalistyczną opiekę terapeutyczno – rehabilitacyjną  
 

Miejsce świadczeń : Specjalistyczne Centrum Terapii Diagnozy i Rehabilitacji Dziecięcej 

„Tęcza” 

Liczba osób objętych opieką: 787 osoby (dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna a takŜe ich rodzice 

i opiekunowie) 
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Zakres opieki terapeutyczno – rehabilitacyjnej: 
 

� Konsultacje lekarza rehabilitacji 

Liczba osób objętych opieką: 469 osób. 

Liczba wizyt: 900. 

 

� Konsultacje lekarza ortopedy 

Liczba osób objętych opieką: 230 osób. 

Liczba wizyt:  333. 

 

� Konsultacje lekarza neurologa dziecięcego 

Liczba osób objętych opieką: 393 osób. 

Liczba wizyt: 719. 

 

� Konsultacje lekarza psychiatry 

Liczba osób objętych opieką: 4 osoby. 

Liczba wizyt: 4. 

 

� Terapia psychologiczna 

Liczba osób objętych opieką: 300 osób. 

Liczba wizyt: 1 447. 

 

� Terapia pedagogiczna 

Liczba osób objętych opieką: 174 osób. 

Liczba wizyt: 4 142. 

 

� Zajęcia logopedyczne 

Liczba osób objętych opieką: 193 osoby. 

Liczba spotkań: 4 156. 

 

� Zajęcia fizjoterapeutyczne, w tym: 

- kinezyterapia metodą NDT Bobath, z której skorzystało 211 osób, w ramach 2937 spotkań;  

- kinezyterapia, z której skorzystało 222 osób, w ramach 4 691 spotkań;  
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- zabiegi masaŜu, z których skorzystało 267 osób, w ramach 5 696 zabiegów; 

- kombinezony DUNAG 01, z których skorzystało 24 osób w ramach 698 godzin. 

 

� Zajęcia muzykoterapeutyczne 

Liczba osób objętych opieką: 127 osób. 

Liczba spotkań: 2 491. 

� Zajęcia informatyczne 

Liczba osób objętych opieką: 38 osoby. 

Liczba spotkań: 1 446. 

 

� Zabiegi aromaterapeutyczne 

Liczba osób objętych opieką: 37 osób. 

Liczba zabiegów: 424. 

 

• usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 

Liczba osób objętych opieką: 9 osób. 

Liczba godzin: 1 512. 

 

• poradnictwo obywatelskie, w tym: 

� poradnictwo Ŝyciowe 

Liczba udzielonych porad: 1316. 

 

� poradnictwo prawne 

Liczba udzielonych porad: 44. 

Ta forma została skierowana do osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. 

 

     Stowarzyszenie w 2009 roku w ramach dodatkowej działalności statutowej prowadziło: 

 

• Zajęcia dodatkowe, w skład których weszły: 

 

� „ Interaktywne usprawnianie”  

Liczba osób objętych opieką: 29 osób. 

Liczba spotkania: 92. 
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�  „Warsztaty rytmiczno- taneczne” 

Liczba osób objętych opieką: 17 osób. 

Liczba spotkań: 48. 

 

� Gimnastyka korekcyjna 

Liczba osób objętych opieką: 15 osób. 

Liczba spotkań: 92. 

 

� Ja i moje środowisko 

Liczba osób objętych opieką: 16 osób. 

Liczba spotkań: 44. 

 

� Spotkania z poezją 

Liczba osób objętych opieką: 15 osób. 

Liczba spotkań: 36. 

 

� Małe formy teatralne  

Liczba osób objętych opieką: 39 osób. 

Liczba spotkań: 48. 

 

� Warsztaty techniczno-plastyczne 

Liczba osób objętych opieką: 12 osób. 

Liczba spotkań: 48. 

 

� Sztuka orgiami  

Liczba osób objętych opieką: 26 osób. 

Liczba spotkań: 48. 

 

� Język angielski  

Liczba osób objętych opieką: 13 osób. 

Liczba wizyt: 296. 
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• „Dni Otwarte”  
 

� Białe Soboty 

Liczba spotkań: 6. 

Terminy i liczba osób objętych działaniem: 

- 20 marca – 77 osób. 

- 25 kwietnia – 30 osób. 

- 30 maja – 21 osób. 

- 26 września – 108 osób. 

- 17 października – 108 osób. 

- 7 listopada – 100 osób. 

 

� „Terapia weekendowa”  

Terapia, na którą złoŜyły się takie moduły, jak:  

„Tęczowy aerobik”- usprawnianie ruchem; 

„Baw się ucząc- ucz się bawiąc”- zajęcia pedagogiczne; 

„Śpiewać kaŜdy moŜe”- zajęcia wokalne; 

 „I ty moŜesz tańczyć”- zajęcia taneczne; 

„Kolorowy świat barw”- zajęcia plastyczne; 

„Wprowadzenie w świat komputerów”- zajęcia informatyczne. 

Liczba spotkań: 8. 

Terminy i liczba osób objętych działaniem: 

- 14 luty  - 29 osób.  

- 14 marca – 29 osób. 

- 4 kwietnia – 28 osób. 

- 9 maja – 29 osób. 

- 6 czerwca – 23 osób. 

- 5 września – 20 osób. 

- 3 października – 33 osoby. 

- 14 listopada – 23 osoby. 

 

� „Sobota dla rodzica” 

- 28 luty – 29 osób  

- 28 marca – 33 osoby 
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- 18 kwietnia – 33 osoby 

- 16 maja – 26 osób 

- 20 czerwca – 32 osoby 

- 25 lipca – 32 osoby 

- 29 sierpnia – 29 osób 

- 19 września – 29 osób 

- 24 października – 66 osób 

- 21 listopada – 83 osoby   

 

• koncerty oraz imprezy charytatywne promujące środowisko osób niepełnosprawnych  

 

� „Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. Twórczość nie zna barier”  

Data: 22 listopad 2009r. 

Miejsce: C.H.R Galaxy  

W Festiwalu wzięło udział 471 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa                              

z zaproszonych Organizacji oraz kilkadziesiąt tysięcy biernych uczestników festiwalu. 

 

� „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność” 

W projekcie wzięło udział 67 amatorów fotografii oraz kilkadziesiąt tysięcy biernych 

uczestników, którzy wzięli udział w zorganizowanych wystawach. 

 

Realizacja w/w zadań była moŜliwa dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków 

finansowych przez Stowarzyszenie, od podmiotów wyszczególnionych w opisie głównych 

zdarzeń prawnych w działalności stowarzyszenia o skutkach finansowych i w wysokościach 

wskazanych między innymi w informacji o strukturze przychodów. 
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7. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZE Ń PRAWNYCH W DZIAŁALNO ŚCI 

STOWARZYSZENIA O SKUTKACH FINANSOWYCH. 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

� Umowa nr 39_I z dnia 13.07.2009r. 

 

Nazwa zadania: „Od profilaktyki i rehabilitacji do integracji” 

Cel zadania: 

- „wyłapanie” zagroŜeń rozwojowych; 

- wyrównanie i zminimalizowanie niedoborów mających wpływ na funkcjonowanie 

psychomotoryczne dzieci i młodzieŜy; 

- integracja i aktywizacja wyzwalająca u dzieci i młodzieŜy wzrost potencjału witalnego 

pozwalającego na czynne uczestnictwo w codziennym Ŝyciu społecznym. 

Dofinansowanie w kwocie: 181 930,00 zł 

 
 

Ministerstwo Zdrowia 

 

� Umowa nr nr 11/ZPZ/stow./2009/1668/511 z dnia 1.06.2009r 

 

Nazwa zadania: „Twoje dziecko moŜe być sprawne”  

Cel zadania: 

- wyrównanie i zminimalizowanie niedoborów edukacyjnych, mających wpływ 

na funkcjonowanie psychospołeczne rodziców/opiekunów dzieci po urazach mózgu. 

Dofinansowanie w kwocie: 9 898,56 zł 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

� Umowa nr 16-00-02996-07-02/05-07-081 z dnia 01.10.2007r.- renegocjacja 

 

Nazwa zadania: „Rehabilitacja lecznicza” 

Cel zadania: 

- rehabilitacja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 
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Rodzaj działań oraz kwota dofinansowania: 

- lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna                                    2 222,22zł. 

- rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 

dziennym           273 270,90zł. 

- fizjoterapia ambulatoryjna          13 296,69zł.  

Dofinansowanie w kwocie: 288 789,81 zł. 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

� Umowa nr ZZO/000005/OD/D z dnia 20.03.2009r.  

 

Nazwa zadania: „Od rehabilitacji do integracji” 

Cel zadania: 

- zapewnienie ciągłości, powszechności i kompleksowości terapii i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych; 

- wyrównanie i zminimalizowanie niedoborów mających wpływ na funkcjonowanie 

psychospołeczne dzieci i młodzieŜy; 

- integracja i aktywizacja uczestników zadania, wyzwalająca u nich wzrost potencjału  

witalnego, pozwalającego na czynne uczestnictwo w codziennym Ŝyciu społecznym. 

Dofinansowanie w kwocie: 254 185,99 zł 

 

� Umowa nr ZZO/000001/16/D z dnia 26.08.2009r. 

 

Nazwa zadania: „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” 

Cel zadania: 

- zapewnienie ciągłości, powszechności i kompleksowości rehabilitacji; 

- pomoc rodzicom i opiekunom w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. 

 

                Dofinansowanie w kwocie: 248 550,00 zł 
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Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

 

� Umowa nr 1/2009 z dnia 1.07.2009r. 

 

Nazwa zadania: „Od profilaktyki i rehabilitacji i i ntegracji”   

Cel zadania: 

- zapewnienie ciągłości, powszechności i kompleksowości terapii i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych; 

- wyrównanie i zminimalizowanie niedoborów mających wpływ na funkcjonowanie 

psychospołeczne dzieci i młodzieŜy; 

    Dofinansowanie w kwocie: 27 000zł. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
 

� Umowa nr nr ROPS I 7/2009 z dnia 06.04.2009r. 

 

Nazwa zadania: „Twoje dziecko moŜe być sprawne – prowadzenie wczesnej diagnozy 

i rehabilitacji” 

Cel zadania: 

- pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje. 

- wyzwalanie i wzmacnianie u dziecka aktywności społecznej i poznawczej. 

- psychoterapeutyczne, prawne i Ŝyciowe wsparcie rodziców/opiekunów dzieci 

niepełnosprawnych.   

   Dofinansowanie w kwocie: 96 157,00 zł. 

 

� Umowa nr  ROPS I 28/2009 z dnia 04.05.2009r. 

 
 

Nazwa zadania: „Od rehabilitacji do integracji” 

Cel zadania: 

- zapewnienie ciągłości, powszechności i kompleksowości terapii osób 

niepełnosprawnych; 

- wyrównanie i zminimalizowanie niedoborów, mających wpływ na funkcjonowanie 

psychospołeczne dzieci i młodzieŜy; 
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- integracja i aktywizacja uczestników zadania, wyzwalająca u nich wzrost potencjału  

witalnego, pozwalającego na czynne uczestnictwo w codziennym Ŝyciu społecznym.  

Dofinansowanie w kwocie: 41 040,00 zł. 
 

 

� Umowa nr ROPS I 49/2009 z dnia 19.06.2009r 
 

Nazwa zadania: Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Twórczość nie zna barier”  

Cel zadania: 

- promocja twórczości i rzemiosł osób niepełnosprawnych. 

- integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. 

- aktywizacja osób niepełnosprawnych wyzwalająca u nich wzrost potencjału witalnego, 

pozwalającego na czynne uczestnictwo w codziennym Ŝyciu.  

Dofinansowanie w kwocie: 43 362,00 zł 
 

� Umowa nr WKEiS/II/MS/D/7/09 z dnia 01.07.2009r. 

 

Nazwa zadania: „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność” 

Cel zadania: 

- edukacja obywatelska, w zakresie przełamywania stereotypów postrzegania osób 

niepełnosprawnych; 

- umoŜliwienie mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego przedstawienia swojego 

postrzegania osób niepełnosprawnych, a samym niepełnosprawnym moŜliwości 

zaprezentowania własnego Ŝycia przez dowolny pryzmat; 

- zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców prac nadesłanych do Konkursu; 

- zwiększenie wiedzy w zakresie podstawowych zasad Savoir – vivre (dobrego zachowania) 

wobec osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie w kwocie: 18 060,00 zł 
 

Urząd Miasta w Szczecinie 

 

� Subwencje Oświatowe 
 

Środki przyznano na podstawie wpisu do ewidencji oświatowej Niepublicznej 

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza” nr Woś-I-4320/429/2006 

z dnia 25.08.2006r. oraz pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Szczecinie o działalności 
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NSPPP „Tęcza” z dnia 16.08.2007r.) 

Dofinansowanie w kwocie: 212 613,25 zł 

 

� Umowa nr WZiPS-VI/8A/2009 CRU 09/0000133  z dnia 09.01.2009r. 

 
 

Nazwa zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

Cel zadania: 

- zwiększenie samodzielności Ŝyciowej u dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej poprzez pomoc 

asystenta osobistego. 

Dofinansowanie w kwocie: 24 129,12 zł. 

 

� Umowa nr WZiPS-VI/BA/17/2009 CRU 09/0000909 z dnia 31.01.2009r. 

 
 

Nazwa zadania: „Od rehabilitacji do integracji” 

Cel zadania: 

- zapewnienie ciągłości, powszechności i kompleksowości rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych; 

- zlikwidowanie lub zminimalizowanie niedoborów mających wpływ na funkcjonowanie 

psychomotoryczne dzieci i młodzieŜy; 

- integracja i aktywizacja uczestników zadania prowadząca do czynnego uczestnictwa 

w codziennym Ŝyciu społecznym.  

Dofinansowanie w kwocie:  55 000,00 zł. 

 

� Umowa nr WZiPS-VI/BA/14/2009 CRU 09/000951 z dnia 02.02.2009r. 

 
 

Nazwa zadania: „Twoje dziecko moŜe być sprawne” 

Cel zadania: 

- pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje; 

- wyzwalanie i wzmacnianie u dziecka aktywności społecznej i poznawczej; 

- psychoterapeutyczne wsparcie rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych.   

Dofinansowanie w kwocie: 39 000,00 zł 
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� Umowa nr CRU 09/0001603 z dnia 01.03.2009r. 

 

Nazwa zadania: „Prowadzenie Białych Sobót”  

Cel zadania: 

- Wyłapanie zagroŜeń rozwojowych u dzieci.                                                                                                         

Dofinansowanie w kwocie: 24 909,31zł 

 

� Umowa nr WZiPS-VI/24/2009 CRU 09/0002243 z dnia 22.04.2009r 

 

Nazwa zadania: „Od rekreacji do integracji” 

Cel zadania: 

- edukacja oraz aktywizacja kulturalna i społeczna  dzieci i młodzieŜy prowadząca 

do czynnego uczestnictwa w codziennych  czynnościach egzystencjalnych; 

- przełamanie barier psychicznych a takŜe poprawa komunikacji społecznej umoŜliwiające  

osobom niepełnosprawnym wyjście z izolacji; 

- zapewnienie beneficjentom wypoczynku oraz radosnej integracji; 

Dofinansowanie w kwocie: 17 000,00 zł. 

 

� Umowa nr WZiPS-VI/31/2009 CRU 09/0004245 z dnia 21.08.2009r 

 

Nazwa zadania: „Organizacja festiwalu osób niepełnosprawnych” 

Cel zadania: 

- promocja twórczości i rzemiosł osób niepełnosprawnych. 

- integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. 

- aktywizacja osób niepełnosprawnych wyzwalająca u nich wzrost potencjału witalnego, 

pozwalającego na czynne uczestnictwo w codziennym Ŝyciu.  

Dofinansowanie: 12 500,00 zł. 

 

Miejski O środek Pomocy Rodzinie 

 

Cel zadania dla wszystkich zrealizowanych zadań: 

- zapewnienie sprzętu niezbędnego do rehabilitacji prowadzonej w ośrodku; 

- integracja społeczna dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej w środowisku rówieśników; 
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- wzbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieŜy wobec bezpośrednio otaczającego 

go świata, wyjście uczestników imprez ze swojego zamkniętego świata do innych ludzi 

zarówno tych niepełnosprawnych jaki i pełnosprawnych. 

 

� Umowa nr 02/200/S/Sp.Rehab/Dzieci/Przedmioty z dnia 24.04.2009r. 

Dofinansowano w kwocie 4 154,40 zł. 

 

� Umowa nr 09/2009/S/MOPR z dnia 08.05.2009r. 

Nazwa zadania: „Wycieczka do Centrum Słowian i Wikingów” 

Dofinansowano w kwocie 5 094, 80 zł. 

 

� Umowa nr 17/2009/S/MOPR z dnia 19.06.2009r. 

Nazwa zadania: „Wycieczka do Fortu Gerharda” 

 Dofinansowano w kwocie 4 341,60 zł. 

 

� Umowa nr 20/2009/S/MOPR z dnia 10.11.2009r. 

Nazwa zadania: „Zabawa w teatr” 

Dofinansowano w kwocie 3 622,47zł. 

 

� Umowa nr 31/2009/S/MOPR z dnia 28.10.2009r. 

Nazwa zadania: „Zabawa w teatr” 

Dofinansowanie w kwocie: 1 680,00zł. 

 

� Umowa nr 23/2009/S/MOPR z dnia 19.11.2009r. 

Nazwa zadania: „Impreza Mikołajkowa” 

Dofinansowanie w kwocie: 9 396,00 zł. 

 

Pozostałymi zdarzeniami prawnymi w działalności Stowarzyszenia o skutkach prawnych 

były umowy o pracę i inne umowy cywilno – prawne związane z zatrudnieniem pracowników                              

oraz umowy związane z prowadzeniem działalności bieŜącej Stowarzyszenia (m.in. umowy               

o zawarcie ubezpieczenia mienia pracowników, ubezpieczenie odpowiedzialności                

cywilnej, umowy lojalnościowe itp.). 
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8. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO  

Nie dotyczy. 

 

9. ODPISY UCHWAŁ ZARZ ĄDU STOWARZYSZENIA 2 
 

Przedstawione w formie załączników do sprawozdania: 

Uchwała nr 1/01/2009  z dnia 15.01.2009 r. 

Uchwała nr 2/01/2009  z dnia 15.01.2009 r. 

Uchwała nr 3/01/2009  z dnia 06.01.2009 r. 

Uchwała nr 4/01/2009  z dnia 06.01.2009 r. 

Uchwała nr 1/02/2009  z dnia 11.02.2009r.  

Uchwała nr 2/02/2009  z dnia 11.02.2009r. 

Uchwała nr 3/02/2009  z dnia 23.02.2009 r. 

Uchwała nr 1/03/2009  z dnia 18.03.2009 r. 

Uchwała nr 1/05/2009  z dnia 29.05.2009 r. 

Uchwała nr 2/06/2009  z dnia 10.06.2009 r. 

Uchwała nr 3/06/2009  z dnia 22.06.2009 r. 

Uchwała nr 4/06/2009  z dnia 22.06.2009 r. 

Uchwała nr 5/06/2009  z dnia 22.06.2009 r. 

Uchwała nr 6/06/2009  z dnia 22.06.2009 r. 

Uchwała nr 7/06/2009  z dnia 22.06.2009 r. 

Uchwała nr 1/07/2009  z dnia 13.07.2009 r. 

Uchwała nr 1/07/2009  z dnia 14.07.2009 r. 

Uchwała nr 2/07/2009  z dnia 27.07.2009 r. 

Uchwała nr 3/07/2009  z dnia 30.07.2009 r. 

Uchwała nr 4/07/2009  z dnia 31.07.2009 r. 

Uchwała nr 5/07/2009  z dnia 31.07.2009 r. 

Uchwała nr 6/07/2009  z dnia 31.07.2009 r. 

Uchwała nr 7/07/2009  z dnia 31.07.2009 r. 

Uchwała nr 8/07/2009  z dnia 31.07.2009 r. 

Uchwała nr 1/08/2009  z dnia 10.08.2009 r. 

                                                 
2 Patrz załącznik nr 2 
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Uchwała nr 2/08/2009  z dnia 21.08.2009 r. 

Uchwała nr 3/08/2009  z dnia 21.08.2009 r. 

Uchwała nr 1/12/2009  z dnia 15.12.2009 r. 

Uchwała nr 2/12/2009  z dnia 15.12.2009 r. 

 

10. INFORMACJE O WYSOKO ŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW  

z wyodrębnieniem ich źródeł.  

 
 

• Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2009r. 

 

Źródło: opracowanie BR GRAFMAG GraŜyna Felisiak 

 

 

Źródło: opracowanie BR GRAFMAG GraŜyna Felisiak 

 

Pobieranie składki członkowskiej od członków Stowarzyszenia następowało w cyklach 

comiesięcznych lub rocznych (zgodnie z Uchwałą  
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nr 11/07 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i 

MłodzieŜy Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” z dnia 24 sierpnia 2007r.3). Wartości kwotowe 

przedstawiały się następująco: 

- roczna składka członkowska dla osób korzystających z usług Centrum Terapeutycznego dla 

Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej nie częściej niŜ raz w tygodniu – 60,00 zł 

- miesięczna składka członkowska dla osób korzystających z usług Centrum Terapeutycznego 

dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej częściej niŜ raz w tygodniu – 60,00 zł 

- wpisowe dla osób wstępujących do Stowarzyszenia - 30,00 zł  
 

Pobierana kwota przeznaczona była na opłaty związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, 

a w szczególności na działania wspierające funkcjonowanie prowadzonych placówek (koszty 

administracyjno – koordynujące, księgowe i monitorujące, niezbędne do pozyskiwania 

i rozliczenia otrzymanych środków finansowych). 
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” 

w Szczecinie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

11. INFORMACJE O PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE KOSZ TACH 

W 2009r. 

• Struktura kosztów 

 

Źródło: opracowanie BR GRAFMAG GraŜyna Felisiak 

                                                 
3 Patrz załącznik nr 3 
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Źródło: opracowanie BR GRAFMAG GraŜyna Felisiak 

 

11. DANE O: 

 

A. Liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej. 

 

� Kadra zatrudniona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy 

Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” 

 

LP. SPECJALNOŚĆ LUB STANOWISKO 
LICZBA OSÓB NA 

STANOWISKU 

OSOBY ZATRUDNIONE W 2010 ROKU NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 1 

2. Fizjoterapeuta 6 

3. Fizjoterapeuta – masaŜysta 6 

4. Księgowy 2 

5. Lekarz rehabilitacji medycznej 1 

6. Logopeda 1 

7. Muzykoterapeuta 1 

8. Pedagog - Informatyk 2 

9. Pedagog rewalidant 4 

10. Pedagog 3 

11. Pracownik administracyjno - socjalny 1 

12. Pracownik administracyjno - koordynujący 3 
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LP. SPECJALNOŚĆ LUB STANOWISKO 
LICZBA OSÓB NA 

STANOWISKU 

13. Psycholog 1 

14. Szatniarz – recepcjonista 3 

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, Z KTÓRYMI 

ZAWARTE BYŁY UMOWY CYWILNOPAWNE 

15. Doradca księgowy 3 

16. Inspektor BHP 1 

17. Lekarz neurolog dziecięcy 4 

18. Psycholog - psychoterapeuta 1 

19. Psycholog 1 

20. Psychiatra 1 

21. Lekarz rehabilitacji 3 

22. Lekarz endokrynolog 1 

23. Lekarz diabetolog 1 

24. Fizjoterapeuta 2 

25. Konserwator 1 

26. Logopeda 4 

27. Lekarz ortopeda 2 

28. Prawnik 1 

29. Choreograf – instruktor tańca 1 

30. Pedagog – plastyk 1 

31. Pedagog - aktor 2 

32. Pedagog – nauczyciel języka angielskiego 1 

33. MasaŜysta 1 

34. Osoba sprzątająca 1 

35. Psychiatra 1 

36. Zaopatrzeniowiec 1 

RAZEM 70 

 

 

 

 

B. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na 
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wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu. 

 
� Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2009 roku z tytułu zawartych umów o pracę 

 

MIESI ĄC 
WYNAGRODZENIE 

PODSTAWOWE 
BRUTTO 

DODATKI 
FUNKCYJNE 

BRUTTO 
INNE WYNAGRODZENIA 

NETTO 

STYCZEŃ 51 368,33 850,00 1 852,63 39 107,64 

LUTY 52 241,58 850,00 1 701,32 39 606,74 

MARZEC 50 111,67 1 200,00 1 997,27 38 527,14 

KWIECIEŃ 53 745,00 1 200,00 2 083,20 41 345,76 

MAJ 53 091,67 1 200,00 2 107,78 42 012,57 

CZERWIEC 55 125,00 1 200,00 2 890,87 42 981,57 

LIPIEC 62 314,56 1 050,00 4 321,71 48 138,38 

SIERPIEŃ 63 429,52 1 200,00 2 930,70 48 796,12 

WRZESIEŃ 61 796,44 1 200,00 1 767,91 46 630,43 

PAŹDZIERNIK 60 993,34 1 200,00 2 671,35 46 722,68 

LISTOPAD 59 692,00 1 200,00 3 222,12 46 254,27 

GRUDZIEŃ 59 880,00 1 200,00 3 095,65 46 481,81 

RAZEM 683 789,11 13 550,00 30 642,51 526 605,11 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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� Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2009 roku z tytułu umów zawartych z osobami 

prowadzącymi działalność gospodarczą 

 
 

MIESI ĄC KWOTA BRUTTO 
[PLN] 

STYCZEŃ 5 526,00 

LUTY 8 576,00 

MARZEC 9 012,00 

KWIECIEŃ 9 330,00 

MAJ 10 786,00 

CZERWIEC 10 791,00 

LIPIEC 8 935,00 

SIERPIEŃ 9 722,00 

WRZESIEŃ 11 560,00 

PAŹDZIERNIK 10 781,00 

LISTOPAD 9 512,00 

GRUDZIEŃ 9 817,50 

RAZEM 114 348,50 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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� Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2009 roku z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o 

dzieło 

MIESI ĄC KWOTA BRUTTO 
[PLN] 

STYCZEŃ 13 160,00 

LUTY 18 912,00 

MARZEC 24 725,50 

KWIECIEŃ 22 696,50 

MAJ 28 800,00 

CZERWIEC 26 119,00 

LIPIEC 25 572,00 

SIERPIEŃ 22 415,00 

WRZESIEŃ 33 202,50 

PAŹDZIERNIK 28 893,10 

LISTOPAD 49 148,00 

GRUDZIEŃ 22 920,00 

RAZEM 316 563,60 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

C. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i członków innych organów stowarzyszenia oraz osobom 

kieruj ącym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia. 
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Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych w nim funkcji. 

Z dwoma członkami zarządu został nawiązany stosunek pracy – zgodnie z Uchwałą nr 9/07 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy 

Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” z dnia 24 sierpnia 2007r. w brzmieniu: „Stowarzyszenie w 

celu realizacji celów statutowych moŜe zatrudniać za wynagrodzeniem pracowników, w tym 

członków zarządu Stowarzyszenia”4.  

 

D. Udzielonych przez Stowarzyszenie poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz 

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek 

Nie dotyczy 

 

E. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Stowarzyszenie nie posiadało lokat bankowych w 2009 roku. 

 

F. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

Nie dotyczy.  

 

G. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie 

Nie dotyczy. 

 

H. Nabytych pozostałych środkach trwałych 

 
 

� Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe  

                                                 
4 Statut Stowarzyszenia z dnia 04.05.2009r. § 5 rozdział II 
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Źródło: opracowanie BR GRAFMAG GraŜyna Felisiak 

 

 

� Umorzenie środków trwałych- amortyzacja 

 

Źródło: opracowanie BR GRAFMAG GraŜyna Felisiak 

 

 

12. DANE O DZIAŁALNO ŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PA ŃSTWOWE 

I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE 

I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TE J 

DZIAŁALNO ŚCI. 

Nie dotyczy. 

 

13. INFORMACJE O ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU 

CIĄśĄCYCH ZOBOWI ĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAK śE INFORMACJE 

W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.  

 

      Stowarzyszenie składa, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2007 roku, deklarację PIT 

4R– deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek. Roczne zeznanie CIT 8 o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób 
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prawnych- nie dotyczy działalności Stowarzyszenia. 

 

14. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W 2009r. KONTROLA CH. 
 

Kuratorium O światy w Szczecinie 
 

Data kontroli : 17.08.2009r.  
 

Czego dotyczyła kontrola:  

Kontrola placówki celem wydania opinii na temat Niepublicznej Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej. 

 

Osoby upowaŜnione do przeprowadzenia kontroli: 

1. Agnieszka Stroynowska - starszy wizytator d/s wczesnego wspomagania rozwoju 

 

Wnioski końcowe:  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ŝe: 

1) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Tęcza” funkcjonuje zgodnie 

z wpisem do ewidencji działalności oświatowej, jako placówka udzielająca dzieciom 

i młodzieŜy pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

2) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Tęcza” funkcjonuje zgodnie 

z zadaniami statutowymi. 

3) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Tęcza” zatrudnia pedagogów, 

psychologów, logopedów i psychoterapeutę, którzy posiadają kwalifikacje do pracy 

w poradni i do rodzaju prowadzonych zajęć. 

4) Baza poradni jest dobrze utrzymana i wyposaŜona. 

 

Zalecenia pokontrolne: brak. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 

Data kontroli : 27.11.2009r. 
 

Czego dotyczyła kontrola:  

Kontrola dotyczyła stanu sanitarnego placówki opiekuńczo – wychowawczej. 
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Osoby upowaŜnione do przeprowadzenia kontroli: 

1. Ewa Białkowska – Młodszy Asystent nr leg. 42 - Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Szczecinie. 

 

UpowaŜnienie: nr 165/HD/09. 

 

Wnioski końcowe:  

 Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Zalecenia pokontrolne: brak. 
 

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 
 

Data kontroli:  09.07.2009r. 
 

Czego dotyczyła kontrola: 

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków finansowych 

przyznanych  na podstawie umowy nr ROPS I 7/2009- II związanych z: 

- wynagrodzeniem specjalistów pozamedycznych prowadzących terapię, szkolenia i poradnictwo 

(psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, logopedy, muzykoterapeuty, pracownika socjalnego, 

prawnika, informatyka, fizjoterapeuty, masaŜysty); 

- wynagrodzeniem pracownika zajmującego się obsługą merytoryczną projektu; 

- kosztami administracyjno – księgowymi. 
 

Osoby upowaŜnione do przeprowadzenia kontroli: 

1. Edyta Mikołajczyk – inspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie 

upowaŜnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 219/09 z dnia 

1 czerwca 2009r.  

2. Anna Janiak- inspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie 

upowaŜnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 220/09 z dnia 

1 czerwca 2009r.   
 

Ustalenia końcowe: 

„W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe dokumentacja finansowo-merytoryczna prowadzona jest 

prawidłowo, a realizacja zadań programowych przebiega zgodnie ze złoŜoną ofertą i zawartą 

umową ”. 
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Zalecenia pokontrolne: brak 

Data kontroli:  17.11.2009r. 
 

Czego dotyczyła kontrola: 

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków finansowych 

przyznanych  na podstawie umowy nr ROPS I 28/2009 z dnia 04.05.2009r. związanych z: 

- wynagrodzeniem specjalistów prowadzących zajęcia, warsztaty, spotkania, poradnictwo; 

- wynagrodzeniem pracownika zajmującego się obsługą merytoryczną projektu; 

- zakupem artykułów spoŜywczych na poczęstunek dla uczestników działań programowych; 

- zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć; 

- zakupem biletów wstępu do muzeum, teatru, kina, na wystawy. 

 

Osoby upowaŜnione do przeprowadzenia kontroli: 

1. Edyta Mikołajczyk – inspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie 

upowaŜnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 329/09 z dnia 

30 czerwca 2009r.  

2. Anna Janiak- inspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie 

upowaŜnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 330/09 z dnia 

30 czerwca 2009r.   

 

Ustalenia końcowe: 

„W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe dokumentacja finansowo-merytoryczna prowadzona jest 

prawidłowo, a realizacja zadań programowych przebiega zgodnie ze złoŜoną ofertą i zawartą 

umową ”. 

 

Zalecenia pokontrolne: brak 
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ZAŁ ĄCZNIKI
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