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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-29

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

2002-04-22

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

Ewa Matosek Skarbnik TAK

Wiesława Cichocka Wiceprezes Zarządu TAK

Marianna Nowicka Wiceprezes Zarządu 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 Członek 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)

§5
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 sprostać 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 
jakość życia tej grupy społeczeństwa.

§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)                       

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
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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 
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 obowiązujące

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019r. w oparciu o diagnozę potrzeb rodzin z osobami z niepełnosprawnością zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, 
podjęliśmy próbę częściowego 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. Nasza systematyczna 
pomoc była bezpłatna. Służyliśmy poradnictwem 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. 

Zajęcia programowe dla podopiecznych odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku, czasami do dodatkowo w sobotę, 
zgodnie z harmonogramem projektów. 
W ramach projektów finansowanych z różnych źródeł samorządowych i rządowych oraz z darowizn i przekazanych kwotach 1% 
podatku zorganizowano dla podopiecznych wsparcie terapeutyczne i usprawnianie ruchowe zgodnie z potrzebami. Dostępna 
była pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w formie warsztatów, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne i komunikacji 
pozawerbalnej, warsztaty artystyczne: plastyczne i gry na kejbordzie, zajęcia usprawniające, zajęcia sportowe BOCCIA, które 
odbywały się na obiektach Szkoły Podstawowej nr 3 oraz zajęcia terapii zajęciowej w mini świetlicy i w Klubie Aktywności. 
Bardzo ważnym dopełnieniem form wsparcia realizowanych już od pewnego czasu jest uruchomienie pomocy asystenta osób z 
niepełnosprawnością tym osobom, które takiej pomocy potrzebowali, w postaci wsparcia asystenckiego poza zajęciami w 
Klubie Aktywności: pomoc w dotarciu na te zajęcia a także wyjście z asystentem poza dom rodzinny. Z pomocy asystenckiej 
korzystały cztery osoby dorosłe zależne całkowicie od pomocy innej osoby. To wsparcie po nazwą „Łatwiej i lepiej żyć” w pełni 
odzwierciedla zabezpieczenie potrzeb korzystających z niego osób.

Bardzo ważnym wsparciem było umożliwienie korzystania z systematycznych zajęć usprawniania ruchowego, z którego 
skorzystały 27 osób, w tym 4 osoby, ze względu na stan zdrowotny - w warunkach domowych. Usprawnianie było prowadzone 
przez 6 wykwalifikowanych fizjoterapeutów różnymi metodami, adekwatnymi do potrzeb pacjentów. Kilkoro dzieci było 
usprawnianych w warunkach wodnych wg koncepcji Hellwick. W tym przypadku korzystaliśmy z basenu miejskiego.
 
Młodzież w ramach Klubu Aktywności, pod opieką moderatora,  rozwijała swoje możliwości, trenowała umiejętność korzystania 
z komputera, z 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, kartek świątecznych, wspólne układanie obrazów z puzzli, wspólne wyjścia do biblioteki 
publicznej i oglądanie, a potem omawianie filmów, przy czym zwracano uwagę na właściwe poruszanie się po mieście; Stało się 
już małą tradycją, że raz w miesiącu uczestnicy wspólnie wybierają się do bibliotecznej Kinoteki na seans filmowy, a potem 
dzielą się wrażeniami i omawiają trudniejsze kwestie na warsztatach  psychologicznych. Wizyty w Kinotece to nie tylko 
oglądanie filmów, ale także integracja z innymi uczestnikami tej imprezy. W grudniu nasi beneficjenci uczestniczyli w 
zorganizowanym przez Kinotekę uroczystym spotkaniu świątecznym i kolędowaniu. Omówiono działania profilaktyczne, 
wymieniono uwagi na ten temat. Wykonywano prace porządkowe w Stowarzyszeniu. Uczono się planowania i walki fair play 
grając w planszowe gry towarzyskie. Zaangażowano się w planowanie czasu wolnego - zorganizowanego na przełomie czerwca i 
lipca wyjazdu na wakacje do Okuninki nad Jeziorem Białym. Wytypowano i zapakowano sprzęt sportowy oraz stolikowe gry 
towarzyskie i wspólnie zaplanowano zajęcia dla uczestników wakacyjnego wyjazdu. W udanym wakacyjnym wyjeździe wzięło 
udział 18 osób. Wakacje w Okunince były częściowo odpłatne przez uczestników oraz dofinansowane ze środków 
samorządowych i  PCPR/PFRON.

Wykonywano również wiele prac użytecznych na rzecz Stowarzyszenia, prac porządkowych, likwidacji dokumentów, które 
utraciły ważność, z wykorzystaniem niszczarki. Dokonano z wielkim zaangażowaniem, pod kierunkiem specjalisty, renowacji 
stowarzyszeniowych krzeseł. Przyniesiono z domu odpowiednie tkaniny, odrysowywano szablony, wycinano elementy nowych 
obić. Podjęto próby szycia na maszynie elektrycznej. Młodzież z Klubu Aktywności wzięła aktywny udział w edukacyjnej grze 
terenowej ukazującej historię miasta ‘Coolturalna ścieżka po Mińsku Mazowieckim”.  Ważne było współdziałanie podczas 
wspólnie spożywanych posiłków, dbanie o pomieszczenie, o wystrój stołu, dbanie o naczynia i sztućce.

Uczestnicy wzięli udział w Gali Integracji w Warszawie w dniu 16.11.2019r. Uczestniczyli w koncercie „Dzieci dzieciom” 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie we współpracy z Miejską Szkołą Artystyczną w Mińsku Mazowieckim – 22.11.2019r. 
Uczestnicy Klubu Aktywności i uczestniczki świetlicy brali udział w Integracyjnym Koncercie Mikołajkowym zorganizowanym na 
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terenie miasta przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie i Zespół Szkół Specjalnych. Uczestnicy Klubu Aktywności raz w miesiącu 
oglądali film w Kinotece mieszczącej się w Miejskiej Bibliotece. Bardzo pomocne były usługi asystenckie. To dzięki tej 
możliwości dwoje uczestników wyszło z domu z skorzystało z oferty społeczno kulturalnej miasta. Odwiedzali sklepy, apteki, 
bibliotekę, muzea i wystawy, ciekawe zakątki miasta. Brali udział w imprezach organizowanych dla mieszkańców. Poznali 
wreszcie ciekawe miejsca i zaułki w swoim mieście. Społeczność Stowarzyszenia bawiła się wspólnie z wolontariuszami,  
młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych na zabawie andrzejkowej w dniu 29.11.2019r. oraz świętowała z przyjaciółmi podczas 
uroczystego spotkania wigilijnego w dniu 13.12.2019r.

Ważną funkcję w projekcie pełniły zajęcia klubowe z psychologiem. Warsztaty motywujące i wspierające uczyły takich 
umiejętności radzenia sobie w życiu, które zapobiegną wykluczaniu społecznemu, zmniejszenie izolacji, integracja i jak 
najlepszemu usamodzielnieniu się uczestników. Beneficjenci uczyli się samodzielności, umiejętności decydowania o sobie, 
wyrażania własnego zdania i opinii, wytrenowania umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, na użytek własny i 
najbliższego otoczenia.

Zorganizowaliśmy także zajęcia dotyczące spraw społecznych, obywatelskich i etycznych pn. „jestem człowiekiem, jestem 
obywatelem”,  które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży.  Ze względu na chorobę i pobyt 
w szpitalu pedagoga prowadzącego te zajęcia, nie odbyły się one w planowanym terminie – w miesiącu czerwcu. Zajęcia zostały 
przeprowadzone po wakacjach. 
Dla tych osób, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i samoobsłudze zorganizowaliśmy pomoc asystentów, 
którzy przyprowadzali uczestników na zajęcia oraz asystowali podczas zajęć i pomagali w codziennych czynnościach. Ich wkład 
w usamodzielnianie uczestników był nieoceniony. Z tej formy wsparcia skorzystały 4 osoby.

Drużyna trenująca BOCCIE wzięła udział w VI Mazowieckim Drużynowym Turnieju Boccia, który odbył się  w dniu 23 marca 
2019r. w Wołominie, skąd przywiozła okazały puchar i dyplom oraz wiele emocji omawianych na zajęciach. Zawodnicy 
przekonali się, że systematyczny trening i zaangażowanie mają sens i przynoszą dobre rezultaty.
 
Rok 2019 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 2019r. zrealizowaliśmy  6 188 godzin zajęć,  w których wzięło udział 28 osób ze znaczną niepełnosprawnością i ich rodzice, w 
tym: 
   2 141 godzin zajęć usprawniających, także w wodzie,
     917 godzin zajęć terapeutycznych dla dzieci (korekcyjno kompensacyjne, integracji sensorycznej w Sali doświadczania świata, 
edukacyjne, logopedyczne i komunikacji pozawerbalnej),
       28 godzin  wsparcia psychologicznego dla dzieci,
     594 godziny wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością (zajęcia klubowe, z zakresu etyki pn. „jestem człowiekiem, 
jestem obywatelem”, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia sportowe BOCCIE), warsztaty  
psychologiczne)
     933 godziny zajęć terapii zajęciowej i opiekuńczych w mini świetlicy,
  1 095 godzin wsparcia asystentów ON,
     480  godzin wsparcia informacyjnego i poradniczego dla rodziców.

Zakupiliśmy materiały piśmienne i licencje na oprogramowanie antywirusowe do zajęć terapeutycznych i Klubu Aktywności a 
także pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne niezbędne do zajęć . 
W 2019r. dokonaliśmy konserwacji już mocno wysłużonych urządzeń biurowych, wykorzystywanych także podczas zajęć Klubu 
Aktywności: wysłużonej kopiarki, niszczarki dokumentów. Skorzystano z usług informatyka: dokonano przeglądu niezbędnych 
konserwacji i naprawy komputerów, skonfigurowano dwa nowe komputery.

Również w 2019r. 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, z firmą Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL, z Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej PEC, PARTNER i indywidualnymi darczyńcami. 
Serdecznie dziękujemy darczyńcom.

Oprócz starań o dotacje,  pozyskiwaliśmy darowizny finansowe. Zorganizowaliśmy  tradycyjną Charytatywną Loterię Fantową 
WSZYSCY POMAGAMY, Zbiórkę publiczną WSZYSCY POMAGAMY, zbiórkę koleżeńską „Cegiełka 2019”, a także pozyskaliśmy 
darowizny rzeczowe. 

W 2019r. odbyło się 4 posiedzenia Zarządu. Podjęto 5 uchwał, regulujących działalność Stowarzyszenia. Odbyło się zebranie 
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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. 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)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

160

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

członków, na którym zostały omówione  zasady udziału w oferowanych zajęciach, plany organizacji wypoczynku letniego, 
organizacji spotkania świątecznego, oraz Walne Zebranie w dniu 8 czerwca 2019r. na którym przyjęto sprawozdanie z 
działalności stowarzyszenia, w tym sprawozdanie finansowe. Podczas Walnego Zebrania wybrano nowy Zarząd oraz nową 
Komisję Rewizyjną. Funkcje na nową kadencję objęli członkowie poprzedniej  kadencji.
 
W 2019r. Organizacja liczyła 35 członków, w tym 24 kobiety. Jedna osoba zrezygnowała z członkostwa. 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. Wszyscy członkowie 
opłacili należne składki członkowskie. Komisja Rewizyjna odbyła 2 spotkania, na których sprawdzono dokumentację 
merytoryczną i finansową stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń do pracy Zarządu.

Na prowadzenie tak szerokiej działalności pozyskaliśmy środki finansowe składając wnioski konkursowe.  W tym roku 
finansowaliśmy nasze działania 2 dotacjami od PFRON, 2 dotacjami od PCPR/PFRON, od Wojewody Mazowieckiego, od Powiatu 
Mińskiego, od Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, środkami z darowizn i środkami z 1% podatku.

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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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

Rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna, 
terapia zaburzonych funkcji, organizacja czasu 
wolnego. W ramach tej sfery działalności 
prowadzimy Klub Aktywności dla młodzieży, 
która zakończyła edukację szkolną i nie jest w 
stanie pracować. Młodzież spotyka się 2 razy w 
tygodniu na zajęciach plastycznych, zajęciach 
języka angielskiego, zajęciach z etyki, zajęciach 
sportowych, warsztatach psychologicznych i 
zajęciach klubowych. Korzysta także z zajęć 
usprawniających ruchowo. Drugi ważny element 
naszej działalności nieodpłatnej to prowadzenie 
mini świetlicy 3 razy w tygodniu po 8 godzin. 
Dwie osoby korzystające z tego wsparcia 
korzystają z terapii zajęciowej, wspólnych 
spacerów. Mają zapewnioną opiekę i obsługę 
pielęgnacyjną. Dzieci i osoby dorosłe 
ambulatoryjne korzystają ze specjalistycznych  
terapii pedagogicznych, psychologicznych oraz z 
usprawniania ruchowego.

94.99.Z 16 859,98 zł

2

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 
organizacji pozarządowych. W ramach LPI 
świadczymy pomoc informacyjną, poradniczą i 
usługową tym organizacjom, które tego 
potrzebują i zgłaszają się do nas. Udzielamy 
pomocy jak założyć organizację, jak napisać 
statut, skąd wziąć pieniądze na działalność. Z 
jakich praw korzystać. jakich praw przestrzegać. 
Nasza domena to udzielanie informacji i porad w 
zakresie prowadzenia księgowości w organizacji. 
jak sobie radzić bez księgowej, bez programu 
księgowego, jak rozliczać się z urzędem 
podatkowym i z ZUS. Zgromadziliśmy 
biblioteczkę z której zainteresowani mogą na 
miejscu skorzystać. Udostępniamy internetowy 
dostęp do portalu NGO.

94.99.Z 822,80 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 519 457,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 512 457,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja letniego wypoczynku dla 
podopiecznych Stowarzyszenia. Każdego 
roku przygotowujemy jaką letnią przygodę 
dla podopiecznych. czasem jest to 
kilkudniowa wycieczka a czasem 
dwutygodniowy obóz. Wszystko zależy od 
tego ile zgromadzimy pieniędzy na ten cel. 
W 2019r. Wyjechaliśmy na obóz 
szkoleniowo sportowy do Okuninki 
k/Włodawy nad Jezioro Białe.  Wzięło w 
nim udział 18 osób w tym sześcioro 
młodych wolontariuszy. Celem wyjazdu był 
wypoczynek, usamodzielnienie się, 
nabranie pewności siebie, rozwój 
zainteresowań i doświadczenie przygody. 
Najważniejsze było współdziałanie osób 
zdrowych z tymi mniej zdrowymi przy 
realizacji wspólnych działań.  Wzajemna 
pomoc, zrozumienie ograniczeń, pozbycie 
się lęku przed odmiennością innych ludzi. 
Zauważenie, zrozumienie, akceptacja 
odmienności, mniejszych możliwości ale i 
radość ze wspólnych działań sportowych, 
artystycznych. Uzupełnieniem pobytu nad 
pięknym Jeziorem Białym w ośrodku ASTUR 
były kąpiele słoneczne i wodne, ogniska, 
wspólne spędzanie czasu w czasie wolnym 
od zajęć programowych, dyskusje 
moderowane przez pedagoga.

94.99.Z 367,80 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 52 351,32 zł

2.4. Z innych źródeł 7 000,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 15 632,71 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 050,58 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

1 Terapia i rehabilitacja podopiecznych w ramach projektów "Przełamać izolację" - 13 995,20zł., 
Przyjazna świetlica"- 2 864,78zł.

16 859,98 zł

2 Wsparcie techniczne i informacyjne organizacji pozarządowych w ramach prowadzonego 
Lokalnego Punktu Informacji.

822,80 zł

3 Zorganizowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych i rodzin. 367,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 39 397,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 420 709,39 zł

w 
tym:

0,00 zł

30 530,00 zł

57 840,00 zł

332 339,39 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

5 852,00 zł

12 604,90 zł

29 884,57 zł

4 009,79 zł

0,00 zł

0,06 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 080,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 490 377,31 zł 18 050,58 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

483 377,31 zł 18 050,58 zł

7 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

15 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

15 osób

21 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 239 988,54 zł

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

239 988,54 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)

257,39 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)  

1 428,50 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

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 239 988,54 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 239 988,54 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 328,24 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)

Wynagrodzenia są wypłacane na podstawie liczby 
przepracowanych godzin. 
Koszt 1 godziny wynagrodzenia fizjoterapeuty 
przedstawiony w punkcie VI.11 wynosi 60zł.brutto z 1 
godzinę przeprowadzonych zajęć. Zleceniobiorca 
przepracował  180 godzin.

Wynagrodzenie członka organu zarządzającego  - 3 
328,24zł wynika z wykonania w miesiącu lutym 2 umów 
zleceń, w tym jedno zlecenie "na zastępstwo". 
Wynagrodzenie z podstawowej umowy zlecenia wynosi 
brutto 847,96zł. za 40 godzin pracy.

Koszty wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy + koszty 
zleceniodawcy (składki ZUS) mieszczą się w widełkach: 
20zł/1 godzinę - np. sprzątaczka,
25zł/1 godzinę - pracownik biurowy, koordynator projektu,
50zł. - 60zł/godzinę - pedagog, pedagog specjalny, 
terapeuta,
60zł/godzinę - mgr fizjoterapii,
70zł/godzinę - neuro-logopeda,
70zł/godzinę - muzyk, specjalista,
70zł. - 80zł/godzinę - psycholog,

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

11 100,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 13



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 
12 dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami, 
mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego i ich integracja 
ze społeczeństwem. 
Zwiększenie aktywności 
społecznej i integracji 
mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego, zdrowej 
młodzieży i tej z 
niepełnosprawnościami. 
Lepsze funkcjonowanie wśród 
ludzi oraz rozwijanie 
zainteresowań dzieci z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną, poprzez 
umożliwienie im korzystania z 
dóbr i kontakty z osobami spoza 
środowiska rodzinnego w 
przyjaznej świetlicy,

Miasto Mińsk Mazowiecki 39 840,00 zł

2 Przyjazna świetlica Zapewnienie bezpłatnej, 
systematycznej pomocy 
wspierającej w zakresie 
edukacji, niezbędnych terapii i 
usprawniania 14 osobom z 
niepełnosprawnością, co 
przyczyni się do wyrównywania 
szans edukacyjnych i 
zdrowotnych dzieci i 
zapewnienia komfortu w tym 
zakresie rodzinom o słabszym 
statusie finansowym, 
poszerzenie wiedzy 
uczestników projektu o 
otaczającym świecie. 
Danie czasu rodzicom na 
odpoczynek, na zebranie sił,
zwiększenie wiedzy rodziców i 
umiejętności radzenia sobie z 
problemami poprzez bezp

Powiat Miński 18 000,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Przyjazny czas wdrażanie, opartych na 
diagnozie lokalnych potrzeb,  
działań w zakresie pomocy  w 
rozwiązywaniu  problemów 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i osób już 
dorosłych z powiatu mińskiego, 
w szczególności z obszarów 
gmin wiejskich, zwiększenie 
aktywności społecznej dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością, 
integracja i zmniejszenie izolacji 
społecznej dzieci z rodzin o 
niskich dochodach 
mieszkających na wsi, lepsze 
funkcjonowanie wśród ludzi 
oraz rozwijanie zainteresowań 
dzieci z niepełnosprawnością

Wojewoda Mazowiecki 30 530,00 zł

2 Przełamać izolację, Umowa 
ZZO/520/07/D

zwiększenie samodzielności 27 
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, w okresie 
I-III 2019r.

PFRON Oddział Mazowiecki 90 325,81 zł

3 Przełamać izolację, Umowa 
ZZO/635/07/D

zwiększenie samodzielności 27 
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, w okresie 
IV-XII 2019r.

PFRON Oddział Mazowiecki 227 013,58 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

4 LATO 2019 Odkrywanie i rozwój 
zainteresowań sportowych i 
pasji uczestników, zdobycie 
przez uczestników nowej 
wiedzy i umiejętności i 
doświadczeń, w tym 
przydatnych w dalszym życiu 
społecznym, wdrożenie 
uczestników do samodzielności, 
odpowiedzialności za innych.
Nauczenie się pracy w grupie w 
celu realizacji wspólnej wizji, 
zorganizowanie bezpiecznego i 
czynnego wypoczynku dla 
młodzieży, stworzenie 
możliwości letniego wyjazdu dla 
osób, których sytuacja 
materialna nie pozwoliłaby na 
udział, budowanie relacj

PFRON, (PCPR Mińsk Mazowiecki) 12 280,00 zł

5 WIGILIA 2019 Zdobycie nowej wiedzy i 
doświadczeń, zainteresowanie 
uczestników dawnymi 
tradycjami. Wzmocnienie 
poczucia przynależności do 
grupy, do społeczeństwa. 
Wzmocnienie akceptacji dzieci  
i  dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Rozwój 
wolontariatu na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
integracja rodzin będących w 
podobnej, trudnej sytuacji 
życiowej, wymiana 
doświadczeń życiowych oraz 
wzmocnienie poczucia więzi ze 
Stowarzyszeniem.

PFRON (PCPR Mińsk Mazowiecki) 2 720,00 zł

Druk: NIW-CRSO 16



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)

W naszym stowarzyszeniu dużą rolę pełnią wolontariusze. Wartość ich pracy w roku 2019 wyceniliśmy na kwotę 48 
300zł.
1) specjalista ds kadrowo finansowych i obsługi administracyjnej organizacji - 24 000zł.
2) kierownik projektów - 11 000zł
3) obsługa strony www i mediów społecznościowych - 6 000zł.
4) specjaliści pedagodzy - 1 300zł.
5) wolontariat młodzieżowy akcyjny (zabawa andrzejkowa, spotkanie wigilijne) - 6 000zł.

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

organizacji

Grażyna Wiącek
Ewa Matosek

Wiesława Cichocka
Marianna Nowicka

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miasto Mińsk Mazowiecki 1

2020-08-29

Druk: NIW-CRSO 17


