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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina MIŃSK MAZOWIECKI

Powiat MIŃSKI

Ulica BUDOWLANA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość MIŃSK 
MAZOWIECKI

Kod pocztowy 05-300 Poczta MIŃSK MAZOWIECKI Nr telefonu 257580505

Nr faksu 257580505 E-mail stowmpd@wp.pl Strona www www.krokdalej.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-02-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 71158050100000 6. Numer KRS 0000098165

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grażyna Wiącek Prezes Zarządu TAK

Marianna Nowicka Wiceprezes Zarządu TAK

Wiesława Cichocka Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Matosek Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Hanna Pielasa Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Rzyska Członkini komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Jaraczewski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM 
DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§6
Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w 
zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 
podejmowana aby: 

1. nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym 
i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN,  a także ich 
rodzinom;

2. tworzyć  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; 

3. egzekwować  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, 
rozwijania zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej na pełną 
aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN ; 

4. reprezentować  środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem 
dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN 
w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych rodzin;

5. wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje 
pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające w sferze zadań 
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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§7
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność nieodpłatną  i 
odpłatną pożytku publicznego. 

1. Działalność nieodpłatna

a) organizowanie różnych form samopomocy rodzinom i opiekunom, 
ułatwianie kontaktów,  wymiany doświadczeń 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 społeczeństwie wagi 
problemów związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla 
osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób 
niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji 
dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym; 
PKD 94.99.Z

d) współdziałanie z organami administracji państwowej, 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 rozwiązań systemowych w zakresie opieki 
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zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej obejmującej dzieci  i osoby 
dorosłe z mózgowym porażeniem dziecięcym. PKD 94.99.Z

f) występowanie z inicjatywą uregulowań prawnych wynikających z 
konieczności zaspokajania   specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży z 
mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin, sprawowanie kontroli 
społecznej w zakresie przysługującym im uprawnień; 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, warsztatów terapii zajęciowej, 
świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów 
samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań  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, spotkań 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 szkoleń, konferencji, spotkań 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 doświadczeń 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) działalność 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 obowiązuj

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Zrzesza rodziny z trzech  
powiatów: mińskiego, siedleckiego i otwockiego. Na dzień 31.12.2018r. Stowarzyszenie liczyło 36 członków, w tym 7 osób z 
niepełnosprawnością. Większość członków to kobiety, których jest 25, mężczyzn – 11.  Stowarzyszenie prowadzi działalność 
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 2018r. Zarząd spotkał się 7 razy. Podczas posiedzeń uchwalono 11 uchwał, dotyczących działalności statutowej i 
administracyjnej Stowarzyszenia: ws realizacji projektów w 2018r.; w sprawie zasad zatrudniania osób do realizacji celów 
statutowych i wysokości wynagrodzeń; w sprawie zorganizowania zbiórki koleżeńskiej, w sprawie zorganizowania zbiórki 
publicznej w 2018r.; w sprawie zorganizowania charytatywnej loterii fantowej WSZYSCY POMAGAMY;  w sprawie realizacji 
projektów i źródeł ich finansowania, w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentacji podczas Walnego Zebrania 
organizacji, której jesteśmy członkiem, w sprawie zatwierdzenia procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych 
(RODO), w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności w 2017r., w sprawie organizacji 
Jubileuszu XX lecia Stowarzyszenia, w sprawie dokonania zmian w Umowie najmu lokalu, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania władz Stowarzyszenia przed PFRON w sprawach dotyczących realizacji nowego projektu w Konkursie 
1/2018. 
Dyskutowano o potrzebach członków i podopiecznych, o zasobach materialnych i społecznych organizacji, pozwalających lub 
nie pozwalających na podjęcie działań i o realności marzeń społeczności stowarzyszenia.  
Zarząd swoje obowiązki, do których zobowiązuje statut, wykonywał bez wynagrodzenia. 

W dniu 28 maja 2018r. przeprowadzono zebranie z członkami w sprawie wdrożenia i przestrzegania procedur RODO. Zebrani 
zostali zapoznani z dokumentem „Polityka Ochrony Danych osobowych w myśl RODO”  

W dniu 12 czerwca 2018r.  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 
rok 2017 i zdecydowało o pokryciu nadwyżki kosztów nad przychodami z funduszu statutowego. 

Członkowie Zarządu brali udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych podnosząc swoje kompetencje i 
umiejętności niezbędne do zarządzania organizacją i do pracy z ludźmi.

W 2018r. Stowarzyszenie „Krok Dalej” współpracowało z MOPS i PCPR. Prezes Zarządu do czerwca 2018r. była stałym 
członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz przewodniczy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Zgodnie z zapisem w Statucie celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 
podejmowana aby: 

1. nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku 
uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom;

2. tworzyć  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; 

3. egzekwować  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej 
na pełną aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami 
powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN ; 

4. reprezentować  środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w 
wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych rodzin;

5. wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające w sferze 
zadań 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 państwowych i samorządowych, i biznesu:
• aby jakość 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, 
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• we  współdziałaniu w integracji niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą,
• w pokonywaniu barier psychologicznych i społecznych, 
• w uświadamianiu i uwrażliwianiu społeczeństwa na niepełnosprawność.

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 zainteresowań, 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 państwa 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 działalność  na rzecz osób z niepełnosprawnością cechują odwaga, optymizm i odpowiedzialność. 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: dobroczynność i pomoc społeczna, oświata, kultura, ochrona i promocja 
zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, wspomaganie rozwoju demokracji, promocja i rozwój wolontariatu, działania na rzecz 
organizacji pozarządowych.

Działania których realizacji podjęliśmy się w 2018r., oparte są na diagnozie potrzeb rodzin z osobami z niepełnosprawnością 
zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Największą potrzebą członków Stowarzyszenia było zabezpieczenie dostępu do 
bezpłatnej, systematycznej rehabilitacji i terapii potrzebującym dzieciom a także zorganizowanie wsparcia dla dorosłych osób, 
które zakończyły obowiązek edukacyjny. W związku z tym, że żadna z dostępnych placówek na terenie miasta nie jest w stanie 
sprostać 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.

Podjęliśmy próbę rozwiązania problemów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodziców w zakresie dostępu do 
bezpłatnej systematycznej pomocy  w zakresie usprawniania i terapii a także aktywnego funkcjonowania we wszystkich 
obszarach życia, w tym w obszarze czasu wolnego, w szczególności w aktywności sportowej.  W odpowiedzi na potrzeby udało 
się nam zorganizować całoroczny cykl nieodpłatnych zajęć dla potrzebujących, zarówno dzieci jak i osób dorosłych a także 
wesprzeć rodziny pomocą psychologiczną, poradnictwem i informacją. Tą formą pomocy objęto 28 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. Wdrażaliśmy projekty, które przyczyniły się 
do częściowego rozwiązania problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w zakresie dostępu do bezpłatnej 
systematycznej pomocy. Wspieraliśmy rodziny, służyliśmy poradnictwem i informacją dla rodzin, moderowaną grupą wsparcia i 
oferowaliśmy zajęcia  wspierające w zakresie terapii, pomocy psychologicznej, rehabilitacji, edukacji -  dzieciom, młodzieży i 
osobom dorosłym z niepełnosprawnościami. Szczególnym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży cieszyły się zajęcia 
na których omawiano sprawy społeczne, obywatelskie i etyczne pn. „jestem człowiekiem, jestem obywatelem”

Naszym celem  było zwiększenie aktywności społecznej, lepsze funkcjonowanie wśród ludzi oraz rozwijanie zainteresowań 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, poprzez umożliwienie im korzystania z dóbr kultury fizycznej i kontaktów z 
osobami spoza środowiska rodzinnego i opieki społecznej. Okazją do nawiązywania tych kontaktów oraz do integracji były 
spotkania treningowe w dyscyplinie dostosowanej do potrzeb podopiecznych – Boccia a także uroczyste spotkania społeczności 
Stowarzyszenia ze środowiskiem wolontariuszy i osób wspierających nas na co dzień a także z przedstawicielami urzędów, 
samorządów. Tradycją stały się: zabawa andrzejkowa i uroczyste spotkanie wigilijne. W 2018 były to spotkania jubileuszowe, bo 
spotkamy się już dwadzieścia lat. 

Młodzież, w ramach Klubu Aktywności, pod opieką moderatora,  rozwijała swoje możliwości, trenowała umiejętność 
korzystania z komputera, internetu. Ponadto zwracano szczególną uwagę n a współpracę w grupie, tak planując zajęcia aby 
młodzież jak najwięcej mogła współdziałać. Ważne były aktywności takie jak współpraca przy wykonywaniu prac plastycznych – 
upominków z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, wspólne wyjścia do biblioteki publicznej i oglądanie a potem omawianie filmów ( 
filmy „Miasto 44”, „Imagine”), przy czym zwracano uwagę na właściwe poruszanie się po mieście; wspólne przygotowanie 
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imprezy stowarzyszeniowej, jaką była charytatywna loteria fantowa „WSZYSCY POMAGAMY”: wykonanie ozdób wg własnego 
pomysłu na stoisko, obserwacja imprezy i jej omówienie, i planowanie kolejnej, włączenie się w przeprowadzenie kolejnej 
zbiórki publicznej. Wykonywano prace renowacyjne krzeseł, każdy z uczestników wykonywał prace, które były w zasięgu jego 
możliwości. Wykonywano prace porządkowe w sali , w której odbywają się zajęcia. Uczono się planowania i walki fair play 
grając w gry towarzyskie, np. „Finanse”. Zaangażowano się w zorganizowanie wspólnego grilla na zakończenie zajęć przed 
wakacjami. Młodzież brała udział w przygotowaniu dyplomów i podziękowań dla osób i instytucji samorządowych oraz 
sponsorów współpracujących i wspierających  podczas uroczystości, którą zorganizowaliśmy w dniu 19 października z okazji XX-
lecia działalności Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami a także upominki na wychowawców i rodziców 
tradycyjnie wykonywane w związku ze spotkaniem wigilijnym.

Dla tych osób, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i samoobsłudze zorganizowaliśmy pomoc asystentów, 
którzy przyprowadzają uczestników na zajęcia oraz asystują podczas zajęć i pomagają w codziennych czynnościach. Ich wkład w 
usamodzielnianie uczestników jest nieoceniony. 

Rok 2018 to rok bogaty w wydarzenia. W 2018 roku zorganizowaliśmy atrakcyjny pobyt nad Morzem Bałtyckim w miejscowości 
Poddąbie w okolicy Ustki i Rowów. Wśród 30 osobowej grupie uczestników było 11 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, 
ich rodzice i 5 osobowy zespół wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych pod opieką koordynatorki-animatorki.

W dniu 12 stycznia delegacja naszych podopiecznych skorzystała z zaproszenia Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie i wzięła 
udział w zorganizowanym przez szkołę Balu Karnawałowym. 

W dniu 11 marca 2018r. wybraliśmy się do Teatru Polskiego na spektakl "Kilka obcych słów po polsku". Tematyka 
przedstawienia dobrze korelowała z cyklem warsztatów dla młodzieży pn. "jestem człowiekiem, jestem obywatelem".

W dniu 6 kwietnia nasi podopieczni wzięli udział w imprezie powiatowej zorganizowanej z okazji Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.

W dniu 24 maja 2018r. nasza drużyna wyjechała do Wołomina na zawody V Mazowiecki Drużynowy Turniej BOCCIA  
organizowany dla osób z niepełnosprawnościami  przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty i Starosty Wołomińskiego. Całodzienna impreza dobrze zapisała się w pamięci uczestników. To już trzecie 
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. 
Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zorganizowaliśmy całodniową imprezę integracyjną, korzystając z bazy jaką było 
gospodarstwo  w Celinowie, miejsce ciche, z piękną roślinnością, ze zwierzyńcem, z miejscem do zabawy i grilla.

W dniu 7 czerwca  delegacja naszych podopiecznych wraz z opiekunami wzięła udział w integracyjnym pikniku zorganizowanym 
na świeżym powietrzu na terenach Domu Pomocy Społecznej w Mieni.

W dniu 19 października 2018r. z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego zorganizowaliśmy wieczór „Anioł 
Dobroci” ubogacony koncertem charytatywnym w wykonaniu dzieci ze szkoły muzycznej i naszej podopiecznej Agnieszki 
Makowskiej na który zaprosiliśmy gości wspierających naszą działalność. W tym dniu obchodziliśmy XX-lecie działalności. 
Przypominaliśmy to co zrobiliśmy i podziękowaliśmy za pomoc w dochodzeniu do celu, wręczyliśmy szczególnie zasłużonym 
pomocnikom, przedstawicielom samorządów, sponsorom i przyjaciołom statuetki „ANIOŁ DOBROCI” i pięknie oprawione 
dyplomy.  Był tort urodzinowy, życzenia, kwiaty i  dużo wspomnień. 

W dniu 10 listopada  - udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości  i podziwianie Parady Wojskowej.

W dniu 17 listopada wyjechaliśmy do Warszawy aby wziąć udział w XXIII Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się w Arenie 
Ursynów. Udział w tej imprezie stał się już naszą tradycją.

W dniu 30 listopada zorganizowaliśmy, z ogromną pomocą wolontariuszy, tradycyjną już zabawę andrzejkową, w której wzięła 
udział społeczność stowarzyszenia, wolontariusze i goście.

5 grudnia nasi podopieczni wzięli udział w tradycyjnym Koncercie Mikołajkowym zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Specjalnych i  Stowarzyszenie Dzieciom Radość.

W dniu 6 grudnia podopieczni wzięli udział w Mikołajkowym seansie filmowym zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece.

W dniu 14 grudnia świętowaliśmy jubileuszowe XX spotkanie świąteczne, na które cały rok szczególnie czekają dzieci. Z racji 
jubileuszu było to szczególne spotkanie świąteczne.

Warto zaznaczyć, że młodzież z Klubu Aktywności każdego miesiąca, w ramach swoich zajęć, uczestniczyła w spektaklach 
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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.

Podopieczne mini świetlicy wzięły udział w akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej „Ferie z biblioteką”. W ramach tego wydarzenia 
obyły się m.in. warsztaty artystyczne, spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci i teatr dla dzieci.
 
Rok 2018 był rokiem bogatym nie tylko w wydarzenia, spotkania, imprezy towarzyskie, wyjazdy ale także bogatym 
różnorodnością i liczbą systematycznie odbywających się zajęć  rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych.
W 2018r. zrealizowaliśmy  5 538 godzin zajęć,  w których wzięło udział 28 osób ze znaczną niepełnosprawnością, w tym: 
    1 539 godzin zajęć usprawniających,
       804 godziny zajęć terapeutycznych dla dzieci (kompensacyjne, integracji sensorycznej w Sali doświadczania świata, 
edukacyjne, logopedyczne i komunikacji pozawerbalnej),
       120 godzin  wsparcia psychologicznego,
       522 godziny wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością (zajęcia klubowe, z zakresu etyki pn. „jestem człowiekiem, 
jestem obywatelem”, warsztaty plastyczne, muzyczne, j. angielskiego, zajęcia sportowe BOCCIE),
       852 godziny zajęć terapii zajęciowej w mini świetlicy,
    1 255 godzin wsparcia asystentów ON,
       446 godzin wsparcia informacyjnego i poradniczego dla rodziców.

Zakupiliśmy materiały piśmienne i licencje na oprogramowanie antywirusowe do zajęć terapeutycznych i Klubu Aktywności a 
także pomoce niezbędne do zajęć w postaci 2 nowych nowocześniejszych laptopów. Zakupiliśmy nowe gry towarzyskie do 
wykorzystania podczas zajęć, oraz w przerwie od zajęć. Kupiliśmy radioodtwarzacz niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicy, 
w Sali doświadczania świata. Doposażono również wyposażenie naszej mini jadalni w naczynia stołowe: talerze, talerzyki, 
filiżanki. Są teraz estetyczne, nieposzczerbione o jednolitym wzorze, sprzyjające wspólnemu miłemu spożywaniu posiłków. 

W 2018r. dokonaliśmy konserwacji już mocno wysłużonych urządzeń biurowych, wykorzystywanych także podczas zajęć Klubu 
Aktywności: wysłużonej kopiarki, niszczarki dokumentów. Zrobiono przegląd zdolności użytkowej windy przez Urząd Dozoru 
Technicznego. Skorzystano z usług informatyka: dokonano przeglądu niezbędnych konserwacji i naprawy komputerów, 
skonfigurowano dwa nowe komputery.

Również w 2018r. współpracowaliśmy z wolontariuszami – młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Członkowie 
Stowarzyszenia aktywnie włączali się w organizację imprez. 
Współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi i organizacjami: Szkołą Podstawowa Nr 2, Zespołem Szkół Ekonomicznych, 
Uczniowskim Klubem Sportowym Judo KONTRA, firmą RYM i RYTM, Miejską Szkołą Artystyczną, Zespołem Szkół Specjalnych w 
Ignacowie, Parafialnym Kołem CARITAS działającym przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Cenimy sobie współpracę z firmami G&G Textiles, Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
PEC i indywidualnymi darczyńcami. 
Serdecznie dziękujemy.

Oprócz starań o dotacje,  pozyskiwaliśmy darowizny finansowe, zorganizowaliśmy  Charytatywną Loterię Fantową WSZYSCY 
POMAGAMY, Zbiórkę publiczną WSZYSCY POMAGAMY, zbiórkę koleżeńską „Cegiełka 2018”, a także darowizny rzeczowe. 

W 2018r. Organizacja liczyła 36 członków, w tym 23 kobiety. Wśród członków jest 7 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 
Stowarzyszenie działa na rzecz 32 osób z umiarkowaną bądź znaczną niepełnosprawnością. 30 osób to osoby niesamodzielne. 
Swoją działalnością objęło ponad 140 osób.

W 2018r. odbyła się kontrola z ramienia Wojewody Mazowieckiego, której przedmiotem była realizacja zadania z zakresu 
pomocy społecznej zleconego w wyniku otwartego konkursu ofert w 2017r. W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że 
zadanie zostało przeprowadzone zgodnie z założeniami oferty, a jego wykonanie zostało ocenione pozytywnie. W wyniku 
kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości. Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA 
W niewielkim wymiarze (ok. 2% kosztów wszystkich działań) prowadzona była działalność odpłatna pożytku publicznego. W 
ramach tej działalności zorganizowano wycieczkę nad Morze Bałtyckie oraz wsparcie psychologiczne. Część kosztów ponieśli 
uczestnicy.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

140

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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 doświadczeń, upowszechnianie 
informacji, udostępnianie literatury fachowej.
3) Integrowanie dzieci i młodzieży w środowisku 
zdrowych rówieśników, organizowanie 
wspólnych imprez kulturalnych, sportowo 
rekreacyjnych, spotkań okolicznościowych.
4) Organizacja wypoczynku letniego.
5) Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina.
6) Prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie 
BOCCIA.
7) Organizowanie integracyjnych wyjść 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.

94.99.Z 25 317,34 zł

2

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 doświadczeń, upowszechnianie 
informacji, udostępnianie literatury fachowej.
Integrowanie dzieci i młodzieży w środowisku 
zdrowych rówieśników, organizowanie 
wspólnych imprez kulturalnych, sportowo 
rekreacyjnych, spotkań okolicznościowych.
Organizowanie nieodpłatnych wycieczek, 
wyjazdów do kina
Organizowanie integracyjnych nieodpłatnych 
wyjść do kawiarni, do pizzerii, do kina.

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie terapeutyczne, pomoc 
psychologiczna dla dzieci i młodzieży.  W 
2018r. z tej formy pomocy skorzystała 
jedna dziewczyna, uczennica gimnazjum. 
Praca trwała cały rok i przyniosła dobre 
rezultaty. Jak się okazało tego rodzaju 
wsparcie jest bardzo potrzebne.

Organizacja imprezy rekreacyjno 
turystyczno krajoznawczej jakim był wyjazd 
nad Morze Bałtyckie do miejscowości 
Poddąbie koło Ustki w towarzystwie 
młodych wolontariuszy. Była to już kolejna, 
sprawdzona inicjatywa organizowana w 
celu integracji młodych ludzi i poznania 
naszego pięknego kraju.

94.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla 
NGO. Pomoc w bieżących sprawach działalności 
z zakresu aspektów prawnych i z zakresu  
księgowości. 

Udostępnianie kserokopiarki, komputera i 
zasobów bibliotecznych o tematyce 
interesującej dla działaczy organizacji 
pozarządowych.

Lokalny Punkt Informacji dla NGO jest czynny raz 
w tygodniu, w piątek, w godzinach 17-19. Można 
również uzyskać informacje telefonicznie, 
umówić spotkanie na inny termin.
Porady i informacje udzielane są organizacjom 
nie prowadzącym działalności gospodarczej.

94.99.Z 936,38 zł
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w 
tym:

w 
tym:

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 434 383,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 424 383,85 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

44 500,00 zł

310 186,94 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 43 988,81 zł

6 278,00 zł

32 937,01 zł

0,00 zł

4 773,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 10 538,50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 16 716,83 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 26 253,72 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25 169,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 354 686,94 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -6 182,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 440 831,96 zł 26 253,72 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

430 565,96 zł 26 253,72 zł

10 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

266,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

1 Prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach projektu 
"Przełamać izolację" finansowanego przez PFRON.

9 927,64 zł

2 Prowadzenie świetlicy terapeutycznej i Klubu Aktywności dla osób dorosłych ze znaczną 
niepełnosprawnością, w ramach projektu "Przyjazna świetlica" i "Przełamać izolację"

15 209,09 zł

3 Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla NGO - materiały do biblioteczki z zakresu 
księgowości dla ngo.

936,38 zł

4 Ubezpieczenie NW, Przewóz uczestników nad morze w ramach projektu "Lato 2018"- 180zł. oraz 
materiały plastyczne w ramach projektu "Spotkania świąteczne" finansowanego przez 
Województwo Mazowieckie  (MCPS)- 0,61zł.

180,61 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 468,62 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

nie korzystała
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

36 osób

30 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 280 630,43 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 280 630,43 zł

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

280 630,43 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 280 630,43 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 113,61 zł

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

Wysokość wynagrodzeń miesięcznych specjalistów 
pracujących z dziećmi nie jest 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 zajęć sportowych, -  40zł/godz.
* terapeuta zajęciowy – 30zł/godz
* Asystent terapeuty zajęciowego – 25zł/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 rozliczeń kadrowych - 
20zł/godz. 
* asystent ds Ewidencji Godzin Wsparcia –25zł/godz.
* koordynator ds finansowych i administracji - 30zł/godz.

W tabeli powyżej, pkt VI.1.b i pkt VI.2.b; pkt VI.7, pkt VI.11 - 
 wykazano wynagrodzenie brutto, bez kosztów 
wynagrodzeń (ZUS) ponoszonych przez zleceniodawcę.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0,00 zł

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

3 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 PRZYJAZNA ŚWIETLICA Zmniejszenie izolacji społecznej 
16 dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami, 
mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego.
Zwiększenie aktywności 
społecznej i integracji 
mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego.
Lepsze funkcjonowanie wśród 
ludzi oraz rozwijanie 
zainteresowań dzieci z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
poprzez umożliwienie 
korzystania z dóbr i kontakty 
spoza środowiska rodzinnego.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 34 500,00 zł

2 "Przyjazna świetlica" Zmniejszenie izolacji społecznej 
25 dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami i ich 
integracja ze społeczeństwem, 
Zwiększenie aktywności 
społecznej i integracji 
mieszkańców powiatu 
mińskiego, zdrowej młodzieży i 
tej z niepełnosprawnościami,  
uczenie życzliwości i otwartości 
na potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych, co będzie 
miało wpływ na integrację tej 
grupy mieszkańców  z osobami 
niepełnosprawnymi.
Lepsze funkcjonowanie wśród 
ludzi oraz rozwijanie 
zainteresowań dzieci.

Powiat Miński 10 000,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Morze Bałtyckie - Lato 2018 Poznanie przez uczestników 
regionu Słowińskiego  Parku 
Narodowego z ruchomymi 
wydmami (jedyne w Europie 
ruchome wydmy stanowią 
jedną z największych atrakcji 
regionu) i okolice  -  walorów 
krajoznawczych i   
historycznych.
Integracja członków 
stowarzyszenia w czasie 
spotkań wieczornych  i 
wspólnego zwiedzania, 
plażowania.
Aktywny wypoczynek 
uczestników wyprawy ( 
zwiedzanie miast i ważnych 
historycznie miejsc i  dzielenie 
się wrażeniami   przy 
wieczornych spotkaniach 
integracyjnych)

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie/PFRON

12 000,00 zł

2 Świąteczne Spotkania Przygotowanie i 
przeprowadzenie 2 imprez 
integracyjnych dla 
podopiecznych Stowarzyszenia.
W spotkaniu Zabawa 
andrzejkowa weźmie aktywny 
udział minimum 20 osób z 
niepełnosprawnością, ich 
rodzice, minimum 20 
wolontariuszy, uczniów 
mińskiej szkoły i zaproszeni 
goście.
W integracyjnym spotkaniu 
wigilijnym weźmie aktywny 
udział 30 osób z 
niepełnosprawnością, ich 
rodzice, minimum 20 
wolontariuszy w tym uczniowie 
mińskiej szkoły i zaproszeni 
goście.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej

8 650,00 zł

3 Przełamać izolację Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności 26 osób z 
niepełnosprawnością, 
zamieszkałych w powiecie 
mińskim, siedleckim i 
otwockim, w tym dzieci i 
młodzieży, poprzez 
wspomaganie rozwoju 
psychoruchowego, rozwijanie 
uzdolnień, sprawności fizycznej, 
kompensowanie dysfunkcji, 
zaangażowanie społeczne oraz 
zmniejszenie ich izolacji 
społecznej, zwiększenie 
zaradności osobistej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

300 536,94 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 WOJEWODA MAZOWIECKI 1

4 Jubileuszowe Spotkania 
Integracyjne - WIGILIA - 
2018

Celem  jubileuszowej imprezy 
jest integracja rodzin będących 
w podobnej, trudnej sytuacji 
życiowej, wymiana 
doświadczeń życiowych oraz 
wzmocnienie poczucia więzi ze 
Stowarzyszeniem.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie/PFRON

5 000,00 zł
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Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli działania organizacji. Darczyńcom 
indywidualnym i firmom. Wszystkim, którzy wybrali nasze Stowarzyszenie i wskazali je w swoim rozliczeniu PIT, 
przekazując nam 1% swojego podatku. Wszystkim, którzy podarowali ubrania, żywność, 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 dziećmi 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 
osiągnąć 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,  których ze 
względu na RODO nie wymienię z nazwiska. Dziękujemy za wszystko.

Dziękujemy zarządom i pracownikom niżej wymienionych firm, instytucji, które wsparły naszą działalność statutową 
darowiznami finansowanymi:
• G&G TEXTILES Mińsk Mazowiecki
• Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL - Stojadła k/Mińska Mazowieckiego
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim za nieodpłatne użyczenie sali do 
prowadzenia zajęć 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 z 
okazji naszego jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli budżet Stowarzyszenia "Krok Dalej" włączając się do organizowanej  zbiórki 
publicznej "WSZYSCY POMAGAMY". 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 Mińsku Mazowieckim, za dary rzeczowe: słodycze 
z których korzysta młodzież na zajęciach kulinarnych w Klubie Aktywności oraz wszyscy podopieczni.

2) wszystkim Państwu, 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 przyjemność pracować w 2018r. 
i koordynatorce działań wolontariuszy pani Katarzynie Wocial,  nauczycielce Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Mińsku 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 cierpliwość 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. Na 
Budowlanej trochę nam już ciasno.

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

organizacji

Grażyna Wiącek
Marianna Nowicka
Wiesława Cichocka

Ewa Matosek

Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-09

Druk: NIW-CRSO 20


