
1 

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”         

organizacja pożytku publicznego    KRS 0000098165 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 12,  tel. 025 758 05 05, www.krokdalej.org.pl;  e-mail: stowmpd@wp.pl      

 

 

KRS 00000 98165  
 
 
 
 
NIP 822 18 54 130 
REGON 711580501 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności organizacji pożytku publicznego 

za rok 2017  

 

 

 
pomagamy od 1998r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miosk Mazowiecki,  31 marca 2018r. 



2 

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”         

organizacja pożytku publicznego    KRS 0000098165 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 12,  tel. 025 758 05 05, www.krokdalej.org.pl;  e-mail: stowmpd@wp.pl      

 

 

 

 I.  DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

1.-2.  Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok 

Dalej”  

 05-300 Miosk Mazowiecki, ul. Budowlana 12 

e-mail stowmpd@wp.pl 

strona www.krokdalej. org.pl 

tel/fax (25) 7580505 

 
Nr konta bankowego:  
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
20 1240 2702 1111 0000 3041 4651 
 

3-4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – 24.02.2004r. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29 października 1998r. w Rejestrze Stowarzyszeo pod numerem rej. 

819, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 

22.04.2002r.pod numerem KRS 0000098165 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

5. Regon     711 580 501                     NIP      822-18-54-130  

6. KRS  00000 98165 
 
 
7. Skład organu zarządzającego organizacji: 
 

Prezes  Zarządu Grażyna Wiącek Miosk Mazowiecki 

Wiceprezes  Zarządu  Wiesława Cichocka Miosk Mazowiecki 
 

Wiceprezes  Zarządu Marianna Nowicka Miosk Mazowiecki 

Skarbnik  Zarządu Ewa Matosek Wólka Iłówiecka, gm. Miosk Mazowiecki 

8. Skład organu kontroli organizacji – Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hanna Pielasa Miosk Mazowiecki 

Członkini  Magdalena Barankiewicz Miosk Mazowiecki 

Członkini Monika Rzyska Maliszew, gm. Miosk Mazowiecki 

 

mailto:stowmpd@wp.pl
http://www.krokdalej/
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9. Cele statutowe organizacji 

§ 5 Statutu 

Misją Stowarzyszenia jest: 

 Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji 

osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia 

CUN, dbanie o ich godne życie. 

 Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostad czekającym ich 

trudnym sytuacjom. 

 Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na 

rzecz niepełnosprawnych dzieci. 

 Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakośd życia tej grupy 

społeczeostwa. 

§ 6 Statutu 

Celem Stowarzyszenia jest działalnośd naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 

podejmowana aby:  

 

a) nieśd pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami 

powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom; 

 

b) tworzyd  jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich pełnego, 

aktywnego udziału w życiu społecznym;  

 

c) egzekwowad  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowao, do 

rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywnośd życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN ;  

 

d) reprezentowad  środowiska rodzin z dziedmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans 

życiowych tych rodzin; 

 

e) wspierad informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie 

działające w sferze zadao publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O 
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DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.)  

między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez działalnośd nieodpłatną  i odpłatną pożytku publicznego.  

 

10.1. Działalnośd nieodpłatna 

a) organizowanie różnych form samopomocy rodzinom i opiekunom, ułatwianie kontaktów,  wymiany 

doświadczeo między rodzicami poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach 

studyjnych, grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych i edukacyjnych, 

spotkaniach integracyjnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD 85.60.Z 

 

b) zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów prawnych, zalecanych form 

opieki, usprawnienia i edukacji dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym; - PKD 

94.99.Z 

 

c) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeostwie wagi problemów związanych z mózgowym 

porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób 

niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleo, seminariów, konferencji dotyczących zagadnieo 

związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym; PKD 94.99.Z 

 

d) współdziałanie z organami administracji paostwowej, administracji samorządowej, służbą zdrowia, 

placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, 

środowiskiem biznesu oraz z innymi grupami osób: lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami, 

psychologami i terapeutami, zainteresowanymi rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin; PKD 94.99.Z 

 

e) inicjowanie i lobbowanie rozwiązao systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy 

społecznej obejmującej dzieci  i osoby dorosłe z mózgowym porażeniem dziecięcym. PKD 94.99.Z 

 

f) występowanie z inicjatywą uregulowao prawnych wynikających z konieczności zaspokajania   

specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin, 

sprawowanie kontroli społecznej w zakresie przysługującym im uprawnieo; PKD 94.99.Z 

 

g) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich 

placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków 

zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, 
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warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów 

samopomocy, mieszkao treningowych i mieszkao  wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, 

specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach 

domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z 

 

h) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych 

rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: 

organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i 

turystycznych, festynów, spotkao okolicznościowych, pikników, koncertów charytatywnych, bali 

charytatywnych, aukcji charytatywnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD88.10.Z 

 

i) animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom i osobom 

dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom; PKD 94.99.Z 

 

j) organizowanie szkoleo, konferencji, spotkao specjalistów i ekspertów w zakresie edukacji i rehabilitacji 

leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z 

 

k) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, 

kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych 

osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z;  

 

l) współpracę i wymianę doświadczeo z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

zajmującymi się problemami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

niepełnosprawnościami; PKD 94.99.Z 

 

m) udzielenie pomocy finansowej i pozafinansowej rodzinom z dzieckiem z mózgowym porażeniem 

dziecięcym,  znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych; PKD 94.99.Z; 

PKD 88.99.Z 

 

n) fundowanie stypendiów zgodnie z umową zlecenia realizacji zadania publicznego oraz regulaminem 

uchwalonym przez Walne Zgromadzenie; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z 

 

o) działalnośd charytatywna związana ze zbieraniem i gromadzeniem funduszy na cele działalności 

Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w 

zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1% dla OPP, pozyskiwanie 

środków finansowych poprzez akcje w internetowych platformach pomagania) w ramach 

obowiązującego prawa; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z 
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p) prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych; PKD 94.99.Z 

 

q) podejmowanie zadao w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania 

kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z; 86.90.A;  

 

r) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  

działających w sferze działao pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. 

ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z;  

 

10.2. Działalnośd odpłatna pożytku publicznego 

a) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich 

placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków 

zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, 

warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów 

samopomocy, mieszkao treningowych i mieszkao  wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, 

specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach 

domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z 

 

b) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych 

rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: 

organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i 

turystycznych, festynów, spotkao okolicznościowych itp.; PKD 91.33.Z 

 

c) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, 

kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych 

osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z 

 

d) podejmowanie zadao w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania 

kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży; PKD 86.90.A; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E 

 

e) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  

działających w sferze działao pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. 

ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych; 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie  
sprawozdawczym 
 
Struktura organizacyjna 
Stowarzyszenie „Krok Dalej” jest działającą dla dobra wspólnego organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby 

fizyczne identyfikującą się z jego misją. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd 

wybierany przez Walne Zebranie kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Komisja 

Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa w całym kraju. Nie ma oddziałów terenowych. 

 
 
Standardy 
Stowarzyszenie „Krok Dalej” jest, działającą zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o 

organizacjach pożytku publicznego, organizacja charytatywną. Podpisaliśmy „Kartę Zasad Działania Organizacji 

Pozarządowych” przyjętej podczas I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w roku 1996. 

 

Wzorujemy się na doświadczeniach organizacji działających w Polsce oraz w krajach mających tradycje w 

zakresie samoorganizacji społeczeostw. Przystąpiliśmy do krajowych organizacji federacyjnych o zasięgu 

wojewódzkim i krajowym, z których czerpiemy wiedzę, doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją i 

świadczenia pomocy potrzebującym osobom ze szczególną niepełnosprawnością jaką jest mózgowe porażenie 

dziecięce.  

 
Nasza organizacja jest członkiem: 

 Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sied MPD” 

 Federacji MAZOWIA 

 Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

 Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
 
Staramy się aby nasze usługi były dostępne dla każdego potrzebującego. Nasza siedziba, mimo trudnych 
warunków lokalowych, jest pozbawiona barier architektonicznych. 
 
 

WYRÓŻNIENIA I PODZIĘKOWANIA 

1. Dyplom za udział w IV Mazowieckim Drużynowym Turnieju BOCCIA pod patronatem Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty i Starosty Wołomioskiego Wiosennym Turnieju, Wołomin, 18.05.2017r. 

2. Dyplom za udział w Jubileuszowych X Integracyjnych Igrzyskach Sportowych Integracyjnych Igrzyskach 

Sportowych „Integracja wokół sportu” , Miosk Mazowiecki – 10.10.2017r.  

3. Dyplom za udział w IV Powiatowym Teście Wiedzy Ekonomicznej, Miosk Mazowiecki, 8.02.2017r. 

 
 

1. Opis działalności pożytku publicznego 
1.1 Opis głównych działao podjętych przez organizację 
 
Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Zrzesza rodziny z 

trzech  powiatów: mioskiego, siedleckiego i otwockiego. Na dzieo 31.12.2017r. Stowarzyszenie liczyło 36 

członków, w tym 7 osób z niepełnosprawnością. Większośd członków to kobiety, których jest 25, mężczyzn – 11. 

W trakcie roku 2017 roku 2 osoby ubyły z szeregu członków, 2 osoby przybyły.  Stowarzyszenie prowadzi 
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działalnośd pożytku publicznego głównie na rzecz swoich członków i ich dzieci. Pod opieką Stowarzyszenia jest 

31 dzieci i młodzieży, w większości z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością z powodu uszkodzenia 

centralnego układu nerwowego.  

W 2017r. Zarząd spotkał się 4 razy. Podczas posiedzeo uchwalono 6 uchwał, dotyczących działalności 

statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia: ws realizacji projektów w 2017r.; w sprawie zasad zatrudniania 

osób do realizacji celów statutowych i wysokości wynagrodzeo; w sprawie zorganizowania zbiórki koleżeoskiej, 

w sprawie zorganizowania zbiórki publicznej w 2017r.; w sprawie zorganizowania charytatywnej loterii 

fantowej WSZYSCY POMAGAMY; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z 

działalności w 2016r.  Dyskutowano o potrzebach członków i podopiecznych, o zasobach materialnych i 

społecznych organizacji, pozwalających lub nie pozwalających na podjęcie działao i o realności marzeo 

społeczności stowarzyszenia.   

Zarząd swoje obowiązki, do których zobowiązuje statut, wykonywał bez wynagrodzenia.  

W dniu 12 czerwca 2017r.  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które zatwierdziło 

sprawozdanie finansowe za rok 2016 i zdecydowało o pokryciu nadwyżki kosztów nad przychodami z funduszu 

statutowego.  

Członkowie Zarządu brali udział w licznych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych podnosząc 

swoje kompetencje i umiejętności niezbędne do zarządzania organizacją i do pracy z ludźmi. 

W 2017r. Stowarzyszenie „Krok Dalej” współpracowało z MOPS i PCPR. Prezes Zarządu jest stałym członkiem 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Miosku Mazowieckim oraz przewodniczy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Misją Stowarzyszenia jest: 

 Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji 

osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia 

CUN, dbanie o ich godne życie. 

 Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostad czekającym ich 

trudnym sytuacjom. 

 Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na 

rzecz niepełnosprawnych dzieci. 

 Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakośd życia tej grupy 

społeczeostwa. 

Zgodnie z zapisem w Statucie celem Stowarzyszenia jest działalnośd naukowa, oświatowa, kulturalna, w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej inwalidów podejmowana aby:  

 

1. nieśd pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami 

powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom; 

 

2. tworzyd  jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich pełnego, 

aktywnego udziału w życiu społecznym;  
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3. egzekwowad  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowao, do 

rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywnośd życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN ;  

 

4. reprezentowad  środowiska rodzin z dziedmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans 

życiowych tych rodzin; 

 

5. wspierad informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie 

działające w sferze zadao publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.)  

między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 

Oczekujemy pomocy od osób, instytucji paostwowych i samorządowych, i biznesu: 

• aby jakośd życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin uległa poprawie,  

• we wspieraniu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne,  

• we współdziałaniu w rozwoju psychoruchowym dzieci,  

• we współdziałaniu w wyrównywaniu szans edukacyjnych,  

• we  współdziałaniu w integracji niepełnosprawnych ze zdrowymi dziedmi i młodzieżą, 

• w pokonywaniu barier psychologicznych i społecznych,  

• w uświadamianiu i uwrażliwianiu społeczeostwa na niepełnosprawnośd. 

Mamy ambicje i jesteśmy otwarci na współpracę z szerokimi gremiami w tworzeniu właściwych warunków do 

wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci 

miały nie tylko prawo ale także korzystały z takiego samego prawa, i dostępu do wszelkich dóbr publicznych z 

jakich korzystają dzieci sprawne; począwszy od opieki przedszkolnej, do leczenia, do rehabilitacji i terapii, do 

edukacji, do rozwijania zainteresowao, do wypoczynku, do istnienia w przestrzeni publicznej. Wspieramy 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym aby czuły się bezpieczne w powyższym zakresie tak jak rodziny 

zdrowych dzieci.  

Oczekujemy pomocy od paostwa i od samorządu w przygotowaniu naszych dzieci do życia zawodowego, do 

pomocy w zatrudnieniu, w samodzielnym zamieszkaniu i funkcjonowaniu dorosłych osób z mózgowym 

porażenie dziecięcym. 

Naszą działalnośd cechują odwaga, optymizm i odpowiedzialnośd. Wierzymy, że nasza praca ma sens. 

Naszym drugim ważnym celem jest  wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji 

działających w sferze pożytku publicznego, i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Wyżej wymienione cele były realizowane w obszarach: dobroczynnośd i pomoc społeczna, oświata, kultura, 

ochrona i promocja zdrowia, działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, 
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wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, wspomaganie rozwoju demokracji, 

promocja i rozwój wolontariatu, działania na rzecz organizacji pozarządowych. 

 

W 2017r. największą potrzebą członków Stowarzyszenia było zabezpieczenie dostępu do bezpłatnej, 

systematycznej rehabilitacji i terapii potrzebującym dzieciom a także zorganizowanie wsparcia dla dorosłych 

osób, które zakooczyły obowiązek edukacyjny. W związku z tym, że żadna z dostępnych placówek na terenie 

miasta nie jest w stanie sprostad ich potrzebom są skazane na przebywanie tylko w domu, wśród najbliższych. Z 

zebranych materiałów ankietowych wynika także, że konieczne jest także wspieranie informacyjne, poradnicze i 

pomoc psychologiczna dla rodzin z osobą niepełnosprawną a także pomoc asystentów osób 

niepełnosprawnych, opiekunów medycznych. 

W odpowiedzi na potrzeby udało się nam zorganizowad całoroczny cykl nieodpłatnych zajęd dla potrzebujących, 

zarówno dzieci jak i osób dorosłych a także wesprzed rodziny pomocą psychologiczną, poradnictwem i 

informacją. Tą formą pomocy objęto 29 rodzin. Zorganizowaliśmy mini świetlicę i Klub Aktywności. Natomiast 

rehabilitacją społeczną objęci zostali wszyscy członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny.   

Zajęcia terapeutyczne i usprawniające odbywały się w różnych porach dnia od poniedziałku do soboty wg z góry 

ustalonych  grafików, modyfikowanych w zależności od potrzeb.  W ciągu całego roku zrealizowano blisko  

5 226  godzin wsparcia w formie zajęd usprawniających i terapeutycznych, opiekuoczych w mini świetlicy i 

asystenckich W Klubie Aktywności. Organizowano liczne wyjścia na imprezy zewnętrzne oraz organizowano 

własne tego rodzaju aktywności w ramach rehabilitacji społecznej.  

 

Działała GRUPA WSPARCIA dla rodzin. Spotkania moderowane przez psychologa odbywały raz w miesiącu w 

neutralnym miejscu na terenie miasta, cukierni, kawiarni. Działał Klub Aktywności dla dorosłej młodzieży ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności -  miejsce, gdzie 2 razy w tygodniu młodzi ludzie spędzali razem czas, 

ucząc się, realizując zainteresowania i pasje, zdobywając nowe umiejętności, pielęgnując i rozwijając te 

wyuczone.  

 

Zajęcia Klubu Aktywności miały za zadanie aktywizację społeczną  młodzieży i uczenie postawy obywatelskiej. 

Młodzież w ramach Klubu Aktywności, pod opieką moderatora,  rozwijała swoje możliwości, trenowała 

umiejętnośd korzystania z komputera, z internetu. Zwracano szczególną uwagę n a współpracę w grupie, tak 

planując zajęcia aby młodzież jak najwięcej mogła współdziaład. Ważne były aktywności takie jak wspólne 

planowanie, wykonywanie i rozliczanie posiłków, współpraca przy wykonywaniu prac plastycznych – 

upominków z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, wspólne wyjścia do biblioteki publicznej i oglądanie a potem 

omawianie filmów, wspólne przygotowanie imprezy stowarzyszeniowej, jaką była charytatywna loteria fantowa: 

wykonanie ozdób, wg własnego pomysłu, na stoisko, rozklejanie plakatów w mieście, obserwacja imprezy i jej 

omówienie, i planowanie kolejnej, włączenie się w przeprowadzenie zbiórki publicznej.  

Młodzież z Klubu Aktywności włączyła się także do zajęd w ramach projektu socjalnego „Świat wokół nas” 

realizowanego przez MOPS w Miosku Mazowieckim. Zajęcia odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Wykonywano również wiele prac użytecznych na rzecz Stowarzyszenia, prac porządkowych, likwidacja 

dokumentów, które utraciły ważnośd, z wykorzystaniem niszczarki.  

  

W 2017r. zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia plastyczne, spełniające rolę 

terapeutyczną, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA dla młodzieży 

zainteresowanej sportem. Ponadto młodzież uczyła się języka angielskiego. W ramach Klubu Aktywności 

odbywały się także warsztaty rozwoju osobistego oraz zajęcia aktywizujące społecznie. Młodzież wzięła udział 

w całorocznym cyku zajęd z etyki pt „jestem człowiekiem, jestem obywatelem”. 
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Dla młodszych dzieci zorganizowano zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej w sali 

doświadczania, zajęcia neuro-logopedyczne i komunikacji pozawerbalnej a dla dzieci lepiej funkcjonujących 

zajęcia terapii pedagogicznej i korekcyjno-kompensacyjne, podczas których wykorzystywano techniki 

komputerowe pomagające przyswajad trudną wiedzę, ułatwiające komunikację i ułatwiające doświadczenie 

sprawczości. Uruchomiono specjalistyczne zajęcia usprawniające w wodzie wg. Koncepcji Halliwick. 

Dla rodziców uruchomiono indywidualną pomoc poradniczą i informacyjną dostępną dwa razy w tygodniu po 5 

godzin (łącznie 400 godzin).  Dużym wsparciem były comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia pod opieką 

psychologa. (łącznie 20 godzin). 

Dwóm dziewczynom, które zakooczyły edukację w szkole życia zorganizowano pobyt - 3 razy w tygodniu po 8 

godzin - w mini świetlicy, gdzie miały wsparcie terapeuty zajęciowego i fachową opiekę.  

Dużą pomocą dla mniej zamożnych rodzin, przyjeżdżających na zajęcia z dalszych miejscowości było udzielenie 

wsparcia w postaci częściowego zwrotu finansowego za przejazdy na zajęcia. Z tej pomocy skorzystały dwie 

osoby. 

Wykupiliśmy także karnet wejśd na basen, dostępny dla wszystkich rodzin oraz dla grupy dzieci usprawnianych 

wg koncepcji Halliwick, a także niezbędne pomoce do edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 

niepełnosprawnością, w tym komplet do gry BOCCIA.  

Wszystkie zajęcia i aktywności były dostępne dla potrzebujących nieodpłatnie dzięki środkom finansowym 

pozyskanym na ten cel w trybie konkursowym z różnych źródeł: rządowych (PFRON, Wojewoda Mazowiecki), 

samorządowych (Miasto Miosk Mazowiecki, Powiat Mioski), z 1% podatku od osób fizycznych, z darowizn 

finansowych i rzeczowych oraz ze składek członkowskich. Projekty nasze były wspierane pracą społeczną 

członków Stowarzyszenia i osób z zewnątrz. Zapewniliśmy w ten sposób dostęp do systematycznej bezpłatnej, 

kompleksowej i ciągłej rehabilitacji, leczniczej i społecznej, potrzebującym dzieciom, młodzieży i dorosłych 

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Wszystkie zajęcia odbywały się w siedzibie stowarzyszenia oraz we współpracującym prywatnym gabinecie 

neurologopedycznym. Ponadto Stowarzyszenie współpracowało z Gimnazjum Miejskim Nr 2/ Szkołą 

Podstawową Nr 3 w Miosku Mazowieckim w zakresie bezpłatnego korzystania z sali do prowadzenia zajęd 

BOCCIA, oraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych przy organizowaniu imprez towarzyskich: „zabawy 

andrzejkowej”, spotkania wigilijnego. Współpracowaliśmy także z Miejską Szkołą Artystyczną w Miosku 

Mazowieckim, wspólnie organizując uroczyste spotkanie integracyjne „WIGILIA 2017” podczas którego przy 

udziale licznych gości i przedstawicieli samorządu w specjalny sposób podziękowaliśmy wolontariuszom, 

społecznościom współpracujących szkół, nauczycielom. Uroczystośd uświetnił koncert muzyczny w 

wykonaniu uczniów Miejskiej szkoły Artystycznej a goście posilili się przygotowanym poczęstunkiem.  

W 2017r. członkom Stowarzyszenie wspierało  rodziny pomocą rzeczową, głównie w postaci słodyczy 

podarowanych przez mioskie koło CARITAS. CARITAS również podarował na rzecz działalności Klubu Aktywności 

komplet pięknych naczyo kuchennych, wykorzystywanych do zajęd kulinarnych. Rodziny korzystały również z 

podarowanej odzieży, pościeli i zabawek, zbieranych przez współpracującą z nami firmę G&G Textiles. 

W 2017r. Zarząd zorganizował kolejną Charytatywną Loterię Fantową „WSZYSCY POMAGAMY”, z której 

dochód przeznaczono na organizację wycieczki nad Morze Bałtyckie.  Warto zauważyd, że w tę akcję włączyło 

się wiele osób spoza stowarzyszenia, młodzież, przedsiębiorcy i rodzice. Loteria została przeprowadzona 

podczas V Dni Powiatu Mioskiego, czerwcowego festynu na terenie miasta, w specjalnie oznaczonym namiocie 

stowarzyszenia. Zorganizowano także zbiórkę koleżeoską wśród członków z przeznaczeniem na organizację 

wycieczki nad Morze Bałtyckie. Zorganizowano ponadto zbiórkę publiczną WSZYSCY POMAGAMY, z której 

dochód przeznaczono na wakacyjny wyjazd, oraz na rehabilitację podopiecznych w następnym roku. Wszystkie 
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te działania zostały poprawnie przygotowane pod względem prawnym, bardzo dobrze rozliczone a dochód 

wykorzystano zgodnie ze zgłoszeniem w Urzędzie Celnym i w zgłoszeniu zbiórki publicznej.  

Promowaliśmy naszą działalnośd na terenie miasta organizując w centrum miasta pikietę poświęconą 

Światowemu Dniu Mózgowego Porażenia Dziecięcego - kampanię społeczno-edukacyjną JESTEŚMY – POZNAJ 

POMÓŻ poświęconą podniesieniu świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także 

zwróceniu uwagi na obecnośd w naszym najbliższym środowisku osób niesamodzielnych wymagających 

pomocy. Duża grupa członków i sympatyków przemaszerowała głównymi ulicami miasta, zaopatrzona w 

transparenty, tablice z hasłami przygotowane na zajęciach Klubu Aktywności i w ramach zajęd mini świetlicy 

oraz okazjonalne ulotki.  

Spotkanie świąteczne to już tradycja. Każdego roku organizujemy wspólną uroczystą kolację wigilijną. W tym 

roku wydarzenie składało się z dwu części: pierwsza częśd zorganizowana dla uczczenia Dnia Osób 

Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, w Miejskiej Szkole Artystycznej w dniu 5 grudnia 

a druga częśd to świąteczne spotkanie członków i przyjaciół przy kolacji wigilijnej i nastrojowej muzyce. W 

wydarzeniu uczestniczyły dzieci, młodzież, rodzice, rodzeostwo, zaproszeni goście oraz wolontariusze w 

mioskim szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci odwiedził i obdarował pięknymi paczkami Mikołaj – ufundował m.in. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki , zaproszeni młodzi artyści umilili czas spędzony przy wspólnym, zastawionym 

smakołykami stole, w części przygotowanymi przez rodziców. W tym roku projekt był dofinansowany 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, PCPR oraz prywatnych darczyoców. Dużą częśd kosztów pokryto ze środków 

pozyskanych od sponsorów i środków własnych Stowarzyszenia. Duży wkład w jego realizację włożyli 

wolontariusze i członkinie stowarzyszenia. 

Dwa tygodnie wcześniej wzięliśmy udział w zorganizowanej przez wolontariuszy Zespołu Szkół Ekonomicznych 

zabawie andrzejkowej. Przy wspólnych taocach, pokazach talentów, zabawach i wróżbach czas szybko mijał. 

Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych to kolejny projekt realizowany przez cały rok 2017. 

Wspieraliśmy organizacje pozarządowe w zakresie aspektów prawnych i spraw księgowych a także użyczaliśmy 

sprzętu biurowego. Nie udało się nam pozyskad funduszy zewnętrznych. W związku z tym animator LPI 

wykonywał pracę na zasadach wolontariatu. Zakupiliśmy materiały pomocnicze dotyczące rachunkowości w 

ngo, które zasiliły biblioteczkę LPI. Koszty sfinansowano z 1% podatku. 

Wakacyjna wycieczka nad Morze Bałtyckie „LATO 2017” – w tym roku skromnie, tylko 1 tydzieo spędziliśmy 

nad morzem. W sierpniowej wyprawie, finansowanej przez PCPR w Miosku Mazowieckim, wzięło udział 21 

osób – członków stowarzyszenia. Wycieczka trwała 5 dni.  Wczesnym rankiem wyruszyliśmy z Mioska 

Mazowieckiego. Już pierwszego dnia  zwiedziliśmy twierdzę w Malborku, a w kolejnych  zwiedzaliśmy  

zabytki i miejsca warte zobaczenia w Gdaosku, Sopocie i Gdyni. Poznaliśmy historię Westerplatte, zabytkowy 

kościół zbudowany z tzw. muru pruskiego w Stegnie miejsca w okolicach Mierzei Wiślanej. W wolnym czasie, bo 

o taki zadbaliśmy, plażowaliśmy i baraszkowaliśmy w słonej wodzie Bałtyku. Wieczory to  wspólne rodzinne 

„posiedzenia”, wymiana wrażeo z całego dnia i planowanie kolejnych dni. Dzięki dofinansowaniu zadania, które 

pokryło 58,65% kosztów jego realizacji, zdołaliśmy je przeprowadzid tak aby rezultaty były jak najlepsze. 

Mogliśmy zapewnid godne warunki zakwaterowania, bezkolizyjne dla osób na wózkach i słabo się 

poruszających, dobre i smaczne wyżywienie, wygodny autokar, wspaniałego przewodnika i optymalny program 

wycieczki. Poznaliśmy region Trójmiasta, jego walorów krajoznawczych i historycznych. Integrowaliśmy się i 

dzieliliśmy się wrażeniami  w czasie spotkao wieczornych, w czasie wspólnego zwiedzania historycznych 

miejsc , w czasie plażowania. Uwierzyliśmy we własne siły pokonując trasy wycieczkowe. 

 

Warto wyszczególnid aktywności społeczne, które były udziałem naszych podopiecznych i ich rodziców: 

1) W dniu 4 marca 2017r. wybraliśmy się do Teatru Ateneum na przedstawienie pt "Róbmy swoje".  
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2) W dniu 17 marca 2017r. pojechaliśmy do Warszawy do Muzeum Historii Żydów Polskich na spotkanie 

autorskie z ks. Adamem Bonieckim. Ta impreza dobrze korespondowała z tematyką zajęd „jestem 

człowiekiem, jestem obywatelem”.  

 

3) Wzięliśmy udział w Gali projektu "Młodzież i Filantropia" - w Zespole Szkół Ekonomicznych, w 

ramach projektu młodzież wykonując różne ciekawe działania wywalczyła na naszą rzecz czek 

na  1000zł od Fundacji dla Polski. Druga Gala odbyła się w Gimnazjum i Liceum im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej. Młodzież tej szkoły również bardzo zaangażowała się w poznanie naszej 

działalności i pomoc naszym podopiecznym. Zajęła jednak II miejsce i czek powędrował do innej 

organizacji. – 26.04.2017r. 

 
4) W dniu 18 maja 2017r. wyjechaliśmy do Wołomina na zawody IV Mazowiecki Drużynowy Turniej BOCCIA  

organizowany dla osób z niepełnosprawnościami przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie pod 

patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty Wołomioskiego. Całodzienna impreza dobrze 

zapisała się w pamięci uczestników. To już drugie zawody takiej rangi w jakich młodzież wzięła udział i 

broniła barw naszego stowarzyszenia. Przywieźli pamiątkowy dyplom i piękny puchar,  przeżyli wielkie 

emocje i zmotywowali się do intensywniejszych treningów. 

 
 

5) Zorganizowaliśmy Charytatywną Loterię  Fantową „WSYSCY POMAGAMY” – 18.06.2017r. przy 

dużym zaangażowaniu  się młodzieży w przeprowadzenie zbiórki publicznej.  

 
6) Wzięliśmy udział w Charytatywnym Koncercie zorganizowanym na rzecz podopiecznych 

Stowarzyszenia „Krok Dalej” przez Musicalową Akademię Talentów w Miosku Mazowieckim w 

Miejskiej Szkole Artystycznej, 19 czerwca 2017r.  

 

7) Zorganizowaliśmy  akcję pn. Światowy Dzieo Mózgowego Porażenia Dziecięcego  na terenie 

miasta Miosk Mazowiecki. Młodzież na zajęciach przygotowała transparenty, opracowała hasła 

promujące prawa osób niepełnosprawnych - 6.10.2017r.  

 

8) Uczestnicy Klubu Aktywności wzięli udział w X Integracyjnych Igrzyskach Sportowych 

zorganizowanych przez MOSiR i Szkołę Podstawową Nr 3. – 10.10.2017r. Nasi reprezentanci 

otrzymali medale i dyplomy. 

 

9) W dniu 18 października pojechaliśmy do Warszawy do Muzeum POLIN na spotkanie autorskie z profesorem 

Timothy Snyderem pt. „Historia zagłady i przyszłośd Europy”. Tematyka spotkania koresponduje z 

tematami poruszanymi podczas pogadanek na tematy społeczne, etyczne: „jestem człowiekiem, jestem 

obywatelem”. Była to już druga wyprawa do Muzeum POLIN.  

 

10) Uczestniczki mini świetlicy  wzięły udział w lekcji muzycznej poprowadzonej przez muzyka Michała 

Wyrostka w Miejskiej Szkole Artystycznej w Miosku Mazowieckim. 19.10.2017r. 

 

11) Młodzież z Klubu Aktywności wzięła udział w uroczystości odsłonięcia kopijnika na cześd 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w konferencji popularno -naukowej, w Muzeum Ziemi 

Mioskiej w Miosku Mazowieckim – 8.11.2017r. 

 

12) W dniu 18 listopada 2017r. pojechaliśmy do Warszawy do Areny Ursynów na Wielką Galę Integracji. 

Wyjazdy na Galę Integracji stały się naszą tradycją. 
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13) Udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 5 -Lecia Centrum Kształcenia i Zawodowego i 

Ustawicznego i 40-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkoły z którą sąsiadujemy i z 

którą miło współpracujemy – 24.11.2017r. 

 

14) Udział w VI Powiatowym Dniu Pracownika Socjalnego – 27.11.2017r. 

 

15) Współorganizowaliśmy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ekonomicznych, integracyjną zabawę 

andrzejkową „Wieczór wróżb Andrzejkowych” (1 grudnia 2017r.), udział wzięło blisko 100 osób. 

 

16) Wzięliśmy udział w koncercie charytatywnym, który zorganizowali na naszą rzecz nauczyciele i 

uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycznej. Ubogacili w ten sposób uroczyste spotkanie integracyjne 

„WIGILIA 2017” podczas którego przy udziale licznych gości i przedstawicieli samorządu w specjalny 

sposób podziękowaliśmy wolontariuszom, społecznościom współpracujących szkół, nauczycielom. – 5 

grudnia 2017r. 

 

17) Wyjście na X Integracyjny Koncert Mikołajkowy organizowany w Zespole Szkół Budowlanych 

przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie  „Dzieciom Radośd” – 6.12.2017r. 

 

18) Zorganizowaliśmy integracyjne spotkanie wigilijne (15 grudnia 2017r.) z udziałem ponad 100 osób. W 

przygotowania imprezy zaangażowała się młodzież niepełnosprawna z Klubu Aktywności oraz bardzo 

aktywnie rodzice. Przybyli zaproszeni goście. 

 

Warto zaznaczyd, że młodzież z Klubu Aktywności każdego miesiąca, w ramach swoich zajęd, uczestniczyła w 

spektaklach kinowych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Natomiast uczestniczki naszej mini 

świetlicy systematycznie brały udział w imprezach organizowanych na terenie miasta przez bibliotekę i dom 

kultury. 

 

 

DZIAŁALNOŚD ODPŁATNA  

W niewielkim wymiarze (0,71% kosztów wszystkich działao) prowadzona była działalnośd odpłatna pożytku 

publicznego. W ramach tej działalności zorganizowano wycieczkę nad Morze Bałtyckie. Częśd kosztów udziału  

w wycieczce ponieśli uczestnicy. 

 

WOLONTARIAT 

W 2017r udział wolontariuszy w działaniach Stowarzyszenia był znaczący. Aktywnie pomagało 68 osób. Z 18 

osobami odpisaliśmy 29 umów o świadczenie usług wolontariackich.  Wartośd świadczonej pracy wyceniliśmy 

na kwotę 41 500zł. 

lp Liczba zawartych 

porozumieo 

Charakter grupy wolontariuszy Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

1 10 Członkowie władz Stowarzyszenia, 

2 osoby 

2 0 

2 0 Członkowie Stowarzyszenia  0 
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3 3 Pracownicy Stowarzyszenia, 1 

osoba 

1 0 

4 16 Osoby spoza Stowarzyszenia, 15 

osób 

9 6 

5 29 RAZEM,  18 osób 12 6 

 

Bez umów udzielało się jako wolontariusze 50 osób, głównie członkowie stowarzyszenia i młodzież szkolna.  

Członkowie Stowarzyszenia i 

pracownicy 

25 osób Organizacja loterii, zbiórki 

publicznej i wigilii. 

Rodziny członków Stowarzyszenia 4 osoby Organizacja loterii, zbiórki 

publicznej.  

Wolontariusze – młodzież szkolna 

pod kierunkiem nauczycielki pani 

Katarzyny Wocial z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych 

20 osób Organizacja  spotkania 

wigilijnego, (20 osób), zbiórka 

publiczna (9 osób) 

Osoby spoza stowarzyszenia: 

Anna Krupa – Agencja HOC 

1 osoba Projekty i druk plakatów, 

dyplomów do Loterii fantowej 

WSZYSCY POMAGAMY  

 

Udział  członków władz stowarzyszenia w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i uroczystościach: 

1) Udział pani Grażyny Wiącek w szkoleniu „spotkanie strategiczne” organizowanym przez Federację 

Mazowia - w Mokotowskim Centrum Integracji – 21.04.2017r. 

2) Udział młodzież z Klubu Aktywności wraz z opiekunami w warsztatach testowania programu 

konsultacyjnego, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej 

3) Udział pani Grażyny Wiącek Warszawa w Ogólnopolskiej Konferencji otwierająca konsultacje społeczne 

dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 

MRPiPS –  Polski Komitet Olimpijski, Wybrzeże Gdyoskie 17.05.2017r. 

4) Udział pani Grażyny Wiącek w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych – 29.05.2017r. 

5) Udział pani Grażyny Wiącek w Walnym Zebraniu organizacji członkowskich Federacji Mazowia – 

22.06.2017r. 

6) Udział pani Grażyny Wiącek w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeostwa 

Obywatelskiego „Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej” – 28.09.2017r. 

7) Udział pani Grażyny Wiącek  Ogólnopolskiej Konferencji kooczącej konsultacje społeczne dotyczące 

zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" MRPiPS,  Polski 

Komitet Olimpijski, Wybrzeże Gdyoskie 4. – 17.10.2017r. 
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8) Udział pani Grażyny Wiącek  w III Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem” 

– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 25.10.2017r. 

9) Udział pani Wiesławy Cichockiej w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeostwa 

Obywatelskiego „ Prawne i i organizacyjne aspekty fundraisingu” – 28-29.11.2017r. 

10) Udział pao Grażyny Wiącek i Wiesławy Cichockiej  w I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych w 

Warszawie – 12.12.2017r. 

11) Udział pani Grażyny Wiącek w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

12) Udział pani Grażyny Wiącek w comiesięcznych spotkaniach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

13) Udział pani Grażyny Wiącek w uroczystościach przedstawienia nominacji oraz wręczenia Nagród 

Powiatu Mioskiego „Laura 2016”, 8 czerwca 2017r. 

14) Udział pani Grażyny Wiącek w uroczystości Dnia Edukacji zorganizowanej przez Urząd Miasta Miosk 

Mazowiecki, 14.10.2017r 

15) Udział w uroczystości „VI Powiatowy Dzieo Pracownika Socjalnego”, 27.11.2017r. 

16) Udział w pracach komisji oceniających wnioski konkursowe składane przez organizacje w ramach 

ogłaszanych przez Miasto Miosk Mazowiecki i Powiat Mioski konkursach. 

 

1.2. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd pożytku publicznego głównie w powiecie mioskim. Nasze działania 
projektowe skierowane są do mieszkaoców kilku powiatów, natomiast działalnośd w kierunku zmian 
systemowych oddziałuje na mieszkaoców całego kraju.  
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działao organizacji pożytku publicznego w 
okresie sprawozdawczym. 
2. 1. Odbiorcami działao organizacji jest 200 osób i jedna organizacja pozarządowa. 
 

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

 
3.1. Stowarzyszenie prowadziło działalnośd nieodpłatną pożytku publicznego 
 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer kodu PKD 

Działalnośd na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1) Prowadzenie nieodpłatnego punktu 

terapeutyczno rehabilitacyjnego dla dzieci z 

uszkodzeniem CUN oraz Klubu Aktywności dla 

dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością a 

także indywidualnej rehabilitacji dzieci i młodzieży w 

warunkach domowych. 

2) Organizowanie różnych form samopomocy rodzin 

i opiekunów: grupy wsparcia, spotkania szkoleniowe, 

integracyjne, mających na celu wymianę 

94.99.Z 
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doświadczeo, upowszechnianie informacji, 

udostępnianie literatury fachowej. 

3) Integrowanie dzieci i młodzieży w środowisku 

zdrowych rówieśników, organizowanie wspólnych 

imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, 

spotkao okolicznościowych. 

4) Organizacja wypoczynku letniego. 

5) Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina. 

6) Prowadzenie zajęd sportowych w dyscyplinie 

BOCCIA. 

7) Organizowanie integracyjnych wyjśd do kawiarni, 

do pizzerii,  

8) Organizacja zbiórek publicznych, loterii fantowych 

z przeznaczeniem przychodu na realizację celów 

statutowych - pożytku publicznego.  

9) Organizowanie zbiórek rzeczy z przeznaczeniem 

dla osób potrzebujących.  

10) Udzielanie pomocy w formie nieodpłatnych usług 

w zakresie terapii i rehabilitacji niezbędnych 

dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. 

11) Organizowanie nieodpłatnych imprez 

towarzyskich dla członków i ich rodzin. 

Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób 

Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej w związku z chorobą w rodzinie, w postaci 

bezpłatnych usług wspierających rozwój dzieci i 

młodzieży i wspierających członków rodziny. 

Wspieranie rzeczowe powyższych rodzin: słodycze, 

ubrania.  

Prowadzenie nieodpłatnego punktu terapeutyczno 

rehabilitacyjnego dla dzieci z uszkodzeniem CUN, 

Klubu Aktywności dla dorosłych osób ze znaczną 

niepełnosprawnością, mini świetlicy dla osób 

dorosłych a także indywidualnej rehabilitacji dzieci i 

młodzieży w warunkach domowych. 

Organizowanie różnych form samopomocy rodzin i 

opiekunów: grupy wsparcia, spotkania szkoleniowe, 

integracyjne, mających na celu wymianę 

doświadczeo, upowszechnianie informacji, 

94.99.Z 
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udostępnianie literatury fachowej. 

Integrowanie dzieci i młodzieży w środowisku 

zdrowych rówieśników, organizowanie wspólnych 

imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, 

spotkao okolicznościowych. 

Organizowanie nieodpłatnych wycieczek, wyjazdów 

do kina 

Organizowanie integracyjnych nieodpłatnych wyjśd 

do kawiarni, do pizzerii, do kina. 

 

4.Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym. 
4.1 Stowarzyszenie prowadziło działalnośd odpłatną pożytku publicznego 
4.2 Informacja na temat przedmiotu działalności odpłatnej 
 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer kodu PKD 

Działalnośd na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1) Zorganizowanie Wycieczki nad Morze Bałtyckie 
„LATO 2017” 

94.99.Z 

 
 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym. 
5.1. Organizacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
 
 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym. 
 

1. Informacja o przychodach organizacji (w zł.) 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 
wyników/zysków i strat 

463 697,92 

                a) Przychody z działalności  nieodpłatnej pożytku publicznego 460 197,86 

                b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 500,00 

                c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

                d) Przychody finansowe 0,06 

                e) Pozostałe przychody 0,00 

 
 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji (w zł.) 
 

2.1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 609,89 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 376 764,42 

               a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych 

0,00 

               b) ze środków budżetu paostwa 19 610,00 

               c) ze środków budżetu samorządu terytorialnego 56 500,00 

              d) ze środków paostwowych funduszy celowych 300 654,42 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem 44 874,08 

                       a) ze składek członkowskich 5 538,00 

                       b) z darowizn od osób fizycznych 4461,79 
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                       c) z darowizn od osób prawnych 28 410,00 

                       d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 6 444,26 

                       e) ze spadków darowizn 0,00 

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

20,00 

2.4. Z innych źródeł (darowizny rzeczowe) 
 

7 949,50 

 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku od osób 
fizycznych. 
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
pierwszy dzieo roku sprawozdawczego 
 

15 038,52 

3.2. Wysokośd kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 
 

28 931,58 

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 
 

1. Program „Przełamad izolację) -  całoroczna, systematyczna terapia i rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz rehabilitacja społeczna. 
Koszt całkowity 381 800,02,   z tego:  

 PFRON – 300 0654,42 

 Środki własne – 5 282,09 

 Z 1% podatku – 26 826,68 

 Darowizny finansowe – 48 264,36 

 Zbiórki – 772,47 
                         

26 826,68 

2. Projekt „Lokalny Punkt Informacji, wsparcie informacyjne organizacji 
pozarządowych, zakupienie wydawnictw dotyczących aspektów prawnych i 
księgowych działalności NGO. Koszt całkowity – 10,40 

 z 1% podatku 10,40 
 

10,40 

4. Projekt „Przyjazny czas” 
Koszt całkowity –  21 141,91., w tym: 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 19 610,00 

 z 1% podatku 531,91 

 Darowizny – 1 000 
                                  + wolontariat 2 700 

531,91 

5. Integracyjne spotkanie świąteczne ‘WIGILIA  
Koszt całkowity –  3 862,90., w tym: 

 2 000,00zł – PCPR Miosk Mazowiecki 

 144,40. – z 1% podatku 

 1718,50 – darowizny 
                                  + wolontariat 500 

144,40 

6. projekt  „Przyjazna Świetlica”  
Koszt całkowity – 52 589,72zł; w tym: 

 Miasto Miosk Mazowiecki – 34 500zł 

 Powiat Mioski – 10 000 

 1% podatku – 1 418,19 

 Środki własne  - 83,58 

 Darowizny – 6 587,95 
                                  + wolontariat 18 600zł 

1 418,19 
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3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, na które 
organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 
w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą – nie dotyczy 
 
 

 
 

4. Informacje o poniesionych kosztach 
w okresie sprawozdawczym 
Informacje o strukturze 
zrealizowanych przychodów ze 
wskazaniem źródeł. 
 
 

Koszty ogółem W tym: wysokośd kosztów 
finansowana z 1% podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie 
sprawozdawczym ogółem:  
+ nieujęty wolontariat  41 500zł 
 

489 590,97 28 931,58 

   a) koszty z tytułu prowadzenia 
nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego    
  + nieujęty wolontariat   41 500zł 
 

486 090,97 28 931,58 

   b) koszty z tytułu prowadzenia 
odpłatnej działalności pożytku publicznego  
                                    
 

3 500 0,00 

   c) koszty z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 

0,00 0,00 

   d) koszty finansowe 
 

0,00 0,00 

   e) koszty administracyjne:  
                        

0,00 0,00 

   f) pozostałe koszty ogółem 
 

0,00zł. 0,00 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
1 894,20zł – sfinansowano ze składek członkowskich. 
 

0,00 

 
 
 

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

 
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
 

-25 893,11 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 
 

0,00zł 

5.3 Wynik działalności gospodarczej, 
 

Nie dotyczy 

W tym wysokośd środków przeznaczona na działalnośd pożytku 
publicznego 
 

Nie dotyczy 
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IV. Korzystanie z uprawnieo w okresie sprawozdawczym. 
  1. Organizacja  korzystała z uprawnieo w okresie sprawozdawczym.  
    Korzystała ze zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeo o nie zaleganiu z podatkami, 
niezbędnego do podpisania umowy z donatorem. (27,00zł) 
  
 2. Organizacja nie korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i 
telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. 
 
  3.  Organizacja nie korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Paostwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, nie zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia. 
 

 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
 

1.Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
1.1 Liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
 

0 osób 

1.2. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
 

0 osób 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 
 

 22 osób 

2. Członkowie 
2.1. Organizacja posiada członków 
 

TAK 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzieo roku sprawozdawczego 
 

36 osób fizycznych 
 
0,00 osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeo wykonywanych przez wolontariuszy 
 

TAK 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres krótszy niż 30 dni 

65 osób 

W tym:  
      a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 
      b) inne osoby 

 
a) 25 osoby 

 
b)  40 osoby 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres od 30 dni do 6 m-cy 

0  

W tym:  
     a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, W osoby świadczące 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 
      b) inne osoby 
 

 
a) 0  
 
b) 0  

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres dłuższy niż  6 miesięcy 

 
3 osoby 
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W tym:  
      a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 
      b) inne osoby 
 

 
a) 3 osoby 
 
b) 0osób  

 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym. 
 

1. Łączna kwota wynagrodzeo (brutto) wypłaconych przez organizację w 
okresie sprawozdawczym 

0,00 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 327 349,72 

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

327 349,72 

W tym: 
     a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego. 
 
     b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego. 

a) 0,00 
 
 

b) 327 349,72 

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

 
Nie dotyczy 

4. Wysokośd przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

 
Nie dotyczy 

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

 
Nie dotyczy 

6. Wysokośd 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 

 
Nie dotyczy 

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

1 239,96 

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

 
Nie dotyczy 

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

 
Nie dotyczy 

10. Wysokośd 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 

 
Nie dotyczy 

11. Wysokośd najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (fizjoterapeuta za 378godz /wypłacone za okres 3 miesięcy) 

18 900 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeo  
 
Wysokośd wynagrodzeo miesięcznych specjalistów pracujących z dziedmi nie jest 

 



23 

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”         

organizacja pożytku publicznego    KRS 0000098165 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 12,  tel. 025 758 05 05, www.krokdalej.org.pl;  e-mail: stowmpd@wp.pl      

 

 

stała. Zależy od liczby przepracowanych godzin. Koszt jednej godziny wynosi 
brutto brutto (wynagrodzenie netto + składki społeczne po stronie stowarzyszenia 
i po stronie zleceniobiorcy + składka zdrowotna + podatek): 
 
* specjalista neurologopeda - 70zł/45 min. 
* psycholog 60zł/godz. 
* pedagog specjalny, terapeuta - 50zł/godz. 
* specjalista pedagog – 40 - 70zł/godz. 
* fizjoterapeuta -  40zł/godz. –  50zł/godz. 
* instruktorzy zajęd sportowych, -  40zł/godz. 
* terapeuta zajęciowy – 30zł/godz 
* Asystent terapeuty zajęciowego – 20zł/godz. 
* asystent osoby niepełnosprawnej – 30zł/godz 
* specjalista ds informacji i poradnictwa – 25zł/godz. 
* specjalista informatyk - 40zł/godz 
*koordynatorzy ds. merytorycznych projektu - 30zł/godz.  
* asystent koordynatora ds rozliczeo kadrowych - 20zł/godz.  
* asystent ds Ewidencji Godzin Wsparcia –25zł/godz. 
* koordynator ds finansowych i administracji - 30zł/godz. 
 

 

 
 

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

1. Organizacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 
 

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 zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację. 
 

lp Nazwa zadania Ce(-e) zadania Nazwa organu 
udzielającego 
dotacji 

Kwota dotacji 

1. " Przyjazna Świetlica" 1). Zmniejszenie izolacji 

społecznej 16 dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnościami, 

zwiększenie aktywności 

społecznej 

mieszkaoców miasta, 

zdrowych i 

niepełnosprawnych. 

2) Zwiększenie dostępu 

do stałej, bezpłatnej 

terapii i rehabilitacji, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci z 

Miasto Miosk 
Mazowiecki 

34 500,00zł 
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niepełnosprawnością. 

3) pomoc w 

sprawowaniu opieki 

nad dorosłymi osobami 

z głębokimi 

zaburzeniami poprzez 

zorganizowanie 

kilkunastogodzinnej 

opieki tygodniowo poza 

domem rodzinnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 „Przyjazna świetlica” 1). Zmniejszenie izolacji 

społecznej 30 dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnościami, 

zwiększenie aktywności 

społecznej 

mieszkaoców miasta, 

zdrowych i 

niepełnosprawnych. 

2) Zwiększenie dostępu 

do stałej, bezpłatnej 

terapii i rehabilitacji, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci z 

niepełnosprawnością 

dla 5 osób. 

3. Rozwijanie 

zainteresowao 

sportowych osób z 

niepełnosprawnością 

Powiat Mioski 
 
 

10 000,00zł 
 
 

 
 
 
3. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub paostwowe fundusze 
celowe. 
4. Informacja na temat głównych realizowanych zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację. 
 
 

lp Nazwa zadania Ce(-e) zadania Nazwa organu 
udzielającego 
dotacji 

Kwota dotacji 

1 Program "Przełamad 
izolację” 

1) Zwiększenie samodzielności 

26 osób z 

niepełnosprawnością, z terenu 

powiatów mioskiego, 

siedleckiego i otwockiego, 

zmniejszenie ich izolacji 

PFRON 76 120,02 
224 534,40 
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społecznej, wyrównywanie 

szans edukacyjnych, 

zdrowotnych.  

2) Aktywizacja społeczna, 

zwiększenie aktywności, 

zaradności i podtrzymywanie 

umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego 

funkcjonowania. 

3) Rozwijanie zainteresowao 

sportem, aktywności 

artystycznej 

 

2 Projekt „Przyjazny czas” Rozwiązanie problemów dzieci 

i młodzieży z 

niepełnosprawnościami i ich 

rodziców w zakresie: 

1) dostępu do bezpłatnej, 

systematycznej pomocy w 

usprawnianiu i terapii,  

2) aktywnego funkcjonowania 

we wszystkich obszarach życia, 

w tym w obszarze czasu 

wolnego, w szczególności w 

aktywności sportowej. 

3) Zbudowanie relacji 

społecznych. Rozwój 

wolontariatu. 

 

Wojewoda 
Mazowiecki, 
Wydział Polityki 
Społecznej 

19 610,00zł 

3 Wycieczka na Morze 
Bałtyckie 

Integracja młodzieży, 

zwiększenie wiedzy, 

podniesienie kompetencji, 

umiejętności i doświadczenia 

młodych kandydatów na 

wolontariuszy. 

2. Poprzez ideę wolontariatu 

włączenie młodzieży do życia 

społecznego, uczenie 

życzliwości i otwartości na 

potrzeby słabszych. 

3. Zorganizowanie 

bezpiecznego i czynnego 

wypoczynku letniego, dla 

PCPR ze środków 
PFRON 

10 000,00zł. 
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młodzież bez względu na jej 

sprawnośd. 

4. Rozwijanie zainteresowao 

sportowych 

5. Rozwinięcie umiejętności 

interpersonalnych 

6. Zbudowanie relacji 

społecznych. 

4 Integracyjne spotkanie 
świąteczne „WIGILIA 2017” 

1. Zorganizowanie imprezy 

towarzyskiej, w której weźmie 

udział blisko 100 osób w tym 

30 dzieci i młodzieży ze 

sprzężoną 

niepełnosprawnością, głównie 

z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. 

2. Włączenie 6 osób z Klubu 

Aktywności w proces 

organizacyjny z delegowaniem 

zadao do wykonania.                                                                          

3. Włączenie 20 osób 

młodzieży wolontariuszy w 

organizację przedsięwzięcia. 

4. Aktywizacja społeczna 

młodzieży niepełnosprawnej, 

wyzwolenie potrzeb 

PCPR Miosk 
Mazowiecki 

2000,00zł 

 
 
 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym zamówieo publicznych. 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zamówieo publicznych. 
 

 
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 – nie dotyczy. 
 
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem – nie dotyczy 
 
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym.  
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Organizacja była kontrolowana pod kątem prawidłowej realizacji projektu dotowanego przez Miasto Miosk 
Mazowiecki. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. 
 
4. Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 o 
rachunkowości, lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdao finansowych organizacji pożytku publicznego.  
 
 
 
 
5. Dodatkowe informacje. 

 
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli działania organizacji. Darczyocom 

indywidualnym i firmom. Wszystkim, którzy wybrali nasze Stowarzyszenie i wskazali je w swoim rozliczeniu PIT, 

przekazując nam 1% swojego podatku. Wszystkim, którzy podarowali ubrania, żywnośd, słodycze, zabawki. I 

tym wszystkim, którzy wspierali nas swoją wiedzą i aktywnością, tym co umieją i potrafią najlepiej, i dzielą się 

swoimi doświadczeniami.  

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za pracę merytoryczną z dziedmi i za pracę w zakresie administracji, 

która jest niezbędna, a na którą ciągle nie ma pieniędzy. To dzięki staraniom wszystkich ludzi dobrej woli udało 

się nam osiągnąd tak wiele ku zadowoleniu naszych podopiecznych i ich rodziców.  

Wspierali nas czynami na rzecz Stowarzyszenia bardzo liczne panie i panowie, Pomagali nam ludzie szczególnie 

wrażliwi, o gorącym sercu, wpłacając systematycznie bądź jednorazowo środki na nasze konto bankowe – 

łącznie 4 461,79zł., których ze względu na RODO nie wymienię z nazwiska. Dziękujemy za wszystko. 

 

Dziękujemy zarządom i pracownikom niżej wymienionych firm, instytucji, które wsparły naszą działalnośd 

statutową darowiznami finansowanymi, w łącznej wartości 28 410zł.: 

• G&G TEXTILES Miosk Mazowiecki 

• Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL - Stojadła k/Mioska Mazowieckiego 

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Miosk Mazowiecki 

• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PARTNER Miosk Mazowiecki 

• Konstans Sp. z o.o. Miosk Mazowiecki 

• REMEX – Miosk Mazowiecki 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim paniom nauczycielkom i w szczególności dzieciom ze Szkolnego Koła 

Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Mariance i ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy 

Szkołach Salezjaoskich za zorganizowanie akcji pomocowej w Waszych placówkach. 

 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Miosku Mazowieckim za nieodpłatne użyczenie sali 

do prowadzenia zajęd sportowych z młodzieżą. Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych za 

udostępnienie sali na zorganizowanie „andrzejek” i dorocznej wigilii. Serdeczności dla dyrekcji i nauczycieli 

Miejskiej Szkoły Artystycznej za pomoc w organizacji koncertu i imprezy dla wolontariuszy. Bardzo dziękujemy 
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dzieciom, młodzieży, pedagogom i rodzicom z Musicalowej Akademii Talentów z Mioska Mazowieckiego za 

zorganizowanie koncertu charytatywnego i pomoc w zebraniu środków na działalnośd. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli budżet Stowarzyszenia "Krok Dalej" włączając się do organizowanej  

zbiórki publicznej "WSZYSCY POMAGAMY". Pozyskaliśmy w ten sposób 3 244,26zł. Szczególne podziękowania 

dla osób kwestujących.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji loterii WSZYSCY POMAGAMY, członkom 

stowarzyszenia i ich rodzinom, i znajomym, i ofiarodawcom efektownych fantów. 

Bardzo serdecznie dziękujemy  

1) Parafialnemu Zespołowi CARITAS przy Parafii p.w. N.N.M.P. w Miosku Mazowieckim, za dary rzeczowe: 

słodycze i naczynia kuchenne, z których korzysta młodzież na zajęciach kulinarnych w Klubie 

Aktywności,  

2) wszystkim Paostwu, którzy biorą udział w zbiórce odzieży, obuwia, drobnego AGD i innych rzeczy 

organizowanej przez współpracującą z naszą organizacją firmą TEXTILES. Ta pomoc jest nieoceniona, 

3) wszystkim wolontariuszom, i młodszym i starszym,  z którymi mieliśmy zaszczyt i przyjemnośd 

pracowad w 2017r. i koordynatorce działao wolontariuszy pani Katarzynie Wocial,  nauczycielce 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Miosku Mazowieckim a także panu Zdzisławowi Wiąckowi którzy 

przepracował społecznie wiele godzin na rzecz Stowarzyszenia, 

4) członkom Stowarzyszenia, członkiniom zarządu i członkiniom komisji rewizyjnej za zaangażowanie w 

życie naszej małej społeczności, 

5) współpracownikom: pedagogom, terapeutom, fizjoterapeutom, pani psycholog, asystentom osób 

niepełnosprawnych, pani sprzątającej, panu informatykowi, pani księgowej, opiekunowi medycznemu, 

koordynatorkom i asystentom za oddaną pracę na rzecz podopiecznych, za uśmiech, za cierpliwośd i za 

zaangażowanie ponad obowiązki służbowe.  

Ambicją naszą jest aby Stowarzyszenie „Krok Dalej” rozwijało się z pożytkiem dla potrzebujących dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, dla których dobro człowieka,  jest 

celem najwyższym. Przyjmiemy każdą pomoc, która polepszy życie naszych podopiecznych. Nasze plany są 

ambitne ale są do zrealizowania. A marzy nam się pozyskanie miejsca na środowiskowy dom wsparcia 

dziennego dla naszych dorosłych podopiecznych. Kiedyś marzyliśmy o windzie – i mamy ją!  Pragniemy aby i to 

marzenie spełniło się. 

Sprawozdanie przygotowała Grażyna Wiącek 

Miosk Mazowiecki, 31 marca 2018r.  

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2018r. 

Prezes Zarządu Grażyna Wiącek 

Wiceprezes Zarządu  Wiesława Cichocka 

Wiceprezes Zarządu Marianna Nowicka 

Skarbnik Zarządu Ewa Matosek 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 20 czerwca 2018r                         

Przewodnicząca Zebrania- Grażyna Wiącek                   Protokolant  Zebrania - Marianna Nowicka 


