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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-14

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

Wiesława Cichocka Wiceprezes Zarządu TAK

Marianna Nowicka 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 TAK

Monika Rzyska Członek TAK

Jan Jaraczewski Członek 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)

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)                       

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 
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 
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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 obowiązującego prawa; PKD 94.99.Z; 
PKD 88.99.Z

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

Rok 2021 to kolejny rok pandemii i trudności w realizowaniu naszych zadań.  Mimo to sporo udało się nam osiągnąć. 

W roku 2021 odbyły się w trybie obiegowym, z uwagi na stan pandemii,  2 zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Krok Dalej", 
podczas których podjęto 2 uchwały:  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  merytorycznego i finansowego z działalności 
stowarzyszenia w 2020r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Grażynie Wiącek do prowadzenia spraw związanych z 
nowym konkursem PFRON 1/2021 „Sięgamy po sukces”.  Zarząd zorganizował  Walne Zebranie w trybie obiegowym w celu 
zatwierdzenia sprawozdania za 2020r. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zebranie zostało ono przesłane do 
KRAJOWEJ Administracji Skarbowej i do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
gdzie jest dostępne dla zainteresowanych osób. Odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zarząd pracował na zasadach wolontariatu, bez wynagrodzenia. Również prace biurowo administracyjne, które prowadziła p. 
Grażyna Wiącek prowadzone były nieodpłatnie. Zajmowała się sprawami kadrowo finansowymi organizacji, obsługą 
administracyjno biurową, kontaktami z ZUS, Urzędem Skarbowym, GUS., kontaktami z administracją publiczną, bieżącą 
współpracą z PGE, PGNiG, operatorem ORANGE i prowadzeniem strony www. Nadzorowała także pracę księgowej. 

Z ramienia Zarządu na bieżąco kontaktowała z przedstawicielką Komisji Rewizyjnej,  panią Moniką Rzyską, reprezentującą 
Zarząd przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu.  Sprawami członkowskimi, w tym składkami 
członkowskimi zajmowała się na bieżąco p. Wiesława Cichocka. Panie Marianna Nowicka, Ewa Matosek, Wiesława Cichocka na 
bieżąco sprawdzały pod względem formalno prawnym i rachunkowym dokumenty księgowe  i zatwierdzały je do zapłaty. Pod 
względem merytorycznym dokumenty były dekretowane przez koordynatora projektów (Grażyna Wiącek).

Stowarzyszenie w 2021r. zrealizowało  7 projektów dofinansowanych przez: samorząd miejski (1), samorząd powiatowy (1), 
PCPR (2), środki rządowe z Narodowego Instytutu Wolności  (1) i z funduszu rządowego celowego PFRON (2), z których 6 
zostało w pełni rozliczone z donatorami, 1 projekt jest kontynuowany w okresie I-III 2022r. i w 2022r jest planowane jego 
rozliczenie. Projekt „Przełamać izolację finansowany przez PFRON, realizowany w okresie 1.04.2020 – 31.03.2021 została 
poddany na potrzeby PFRON  audytowi zewnętrznemu przez niezależnych biegłych rewidentów  z firmy PERFECTUM-AUDIT 
Doradcy Finansowo-księgowi sp. Z o.o. z Warszawy. Przeprowadzony audyt nie wykazał uchybień w zarządzaniu projektem.

Stowarzyszenie organizowało pomoc dla 30 podopiecznych w zakresie rehabilitacji, zajęć terapeutycznych grupowych i 
indywidualnych, opieki w mini świetlicy, zajęć sportowych, umuzykalniających. Uczestnikami projektów realizowanych przez 
stowarzyszenie byli mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki oraz mieszkańcy powiatów: mińskiego, otwockiego, siedleckiego. 
Zorganizowano wyjazd wakacyjny do Okuninki. 

We współpracy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ekonomicznych zorganizowano i uroczyste spotkanie świąteczne dla 
wszystkich członków i podopiecznych oraz zaproszonych gości. 
Rozpoczęto modernizację strony www aby była zgodna z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępność i cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Po lipcowej ulewie i zalaniu siedziby stowarzyszenia wystarano się w Narodowym Instytucie Wolności o środki finansowe  na 
zabezpieczenie ścian, malowanie, nowe wykładziny i wymianę 3  drzwi.

Prezes zarządu wzięła udział w szkoleniach: „Samodzielni i niezależni” Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami 
– cykl szkoleń dla kadry merytorycznej – które odbyło się w dniach 21.10.2021r. – 23.10.2021r.
Zarząd przyłączył się działań MOPS w Mińsku Mazowieckim w zakresie opracowywania strategii rozwiązywania problemów 
społecznych  Miasta Mińsk Mazowieckim – opracowanie Programu Wspierania Rodziny Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 
– 2024,  poprzez wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety. 

Zarząd złożył do samorządu miejskiego i powiatowego wnioski konkursowe o dofinansowanie działalności na rzecz 
podopiecznych oraz  2 wnioski do PCPR: wniosek o dofinansowanie wyjazdu letniego do Okuninki i wniosek o dofinansowanie 
kosztów organizacji wigilijnego spotkania integracyjnego w 2022r. Złożono także wniosek konkursowy do PFRON w ramach 
ogłoszonego Konkursu 1/2021 na realizację w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31.03.2025.

Przedstawicielka Stowarzyszenia pani Grażyna Wiącek  brała udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach 
ofert ogłaszanych przez samorząd. 

W 2021r. Zarząd zatrudnił 21 pracowników ( umowy zlecenia) do prowadzenia zajęć merytorycznych i pomocniczych (łącznie 28
 umów) oraz podpisano 9 umów z 21 wolontariuszami; 4 umowy krótkotrwałe akcyjne i 5 umów całorocznych.

Na dzień 31.12.2021, Stowarzyszenie Krok Dalej zrzeszało 33 członków, w tym 24 kobiety i 9 mężczyzn. Wszystkie osoby 
opłaciły należną składkę członkowską za 2021r.
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W ciągu 2021r. do Zarządu nie zgłaszano żadnych problemów i sugestii, ani ze strony członków  stowarzyszenia ani ze strony 
pracowników.

W tej trudnej sytuacji epidemicznej przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności zajęcia możliwe do wykonania odbywały 
się codziennie od poniedziałku do soboty, zgodnie z harmonogramami projektów.  Na bieżąco analizowaliśmy sytuację, 
wprowadzane zaostrzenia i dostosowywaliśmy się aktualnych warunków. Realizowaliśmy zajęcia tradycyjnie jak planowaliśmy a 
także w formie zdalnej, wykorzystując internetowe możliwości łączenia się. Uczestnicy z powodzeniem wykorzystywali nowe 
technologie, komputer i internet, umiejętności wyuczone w poprzednim okresie realizacji projektu. Zajęcia indywidualne 
odbywały się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności lub w domu u niektórych uczestników.

W ramach budżetu środków na zakup pomocy edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, zakupiliśmy urządzenie do 
usprawniania – stacjonarny rower rehabilitacyjny poziomy inSport line inCondi R600i. Zakupione urządzenie, droższe niż 
przewidywał budżet ale jest bardzo dobrej jakości, jest wydajne i bezpieczne dla uczestników, niezawodnie działa i spełnia 
oczekiwania uczestników. Użytkowanie roweru wszechstronnie wpływa na rozwój psychofizyczny uczestników i uatrakcyjnia 
proces ich  usprawniania.

W ramach projektów zorganizowano dla podopiecznych wsparcie terapeutyczne w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
– dla 5 osób, zajęcia integracji sensorycznej  w Sali doświadczania świata dla  6 osób, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne w 
warunkach domowych dla 1 osoby i zajęcia usprawnianie ruchowe dla 22 osób. Dostępna była pomoc logopedyczna i 
komunikacji pozawerbalnej dla 3 osób, warsztaty gry na kejbordzie dla 1 osoby, oraz zajęcia terapii zajęciowej w mini świetlicy 
dla 2 osób.  Zorganizowano warsztaty plastyczne  i zajęcia sportowe BOCCIA dla 3 osób. 

Bardzo ważnym dopełnieniem powyższych form wsparcia, realizowanych już od pewnego czasu, jest uruchomienie pomocy 
asystenta osób z niepełnosprawnością dla tych osobom, które takiej pomocy potrzebowały, - wyjście z asystentem poza dom 
rodzinny oraz pomoc osobom w dotarciu na zajęcia klubowe. W 2021r. z pomocy asystenckiej w ramach wsparcia „Łatwiej i 
lepiej żyć” skorzystało 6 osób dorosłych zależnych całkowicie od pomocy innej osoby, w tym 2 osoby uzyskały stałą pomoc w 
dotarciu na zajęcia Klubu Aktywności a 4 osoby skorzystały ze wsparcia w zakresie aktywizacji kulturowo społecznej - wyjścia 
poza dom rodzinny. To dzięki temu wsparciu młodzież mogła skorzystać z oferty społeczno kulturalnej naszego miasta. 
odwiedzali sklepy, apteki, bibliotekę, mińskie muzeum, wystawy, ciekawe zakątki miasta. Brali udział w imprezach 
organizowanych dla mieszkańców. Szkoda, że z powodu pandemii nie wykorzystaliśmy całej puli godzin przeznaczonej na ten 
rodzaj wsparcia.

Mimo trudnego czasu, obostrzeń  związanych z epidemią COVID-19,  strachu podopiecznych i rodziców o zdrowie, w okresie od 
stycznia 2021r. do grudnia 2021r. zrealizowano  5 891 godzin wsparcia.
123 godziny  zajęć klubowych aktywizujących, 
67 godzin zajęć klubowych z psychologiem, aktywizujących, motywujących, wspierających, 
166 godzin pogadanek na tematy społeczne, etyczne : „jestem człowiekiem, jestem obywatelem”, 
21 godzin zajęć plastycznych,
88 godzin zajęć umuzykalniających, 
52 godzin zajęć języka angielskiego,
16 godzin zajęć sportowych BOCCIA ,
878 godziny zajęć terapii zajęciowej w mini świetlicy,  
863 godziny wsparcia asystenta terapeuty zajęciowego w świetlicy,
799 godziny terapeutycznych:  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, m.in. z wykorzystaniem technik komputerowych,  zajęć 
terapeutycznych w Sali doświadczania świata,  indywidualnych zajęć terapeutyczno edukacyjnych, zajęć neuro-logopedycznych 
i komunikacji pozawerbalnej,  
1 847 godzin zajęć usprawniania ruchowego, 
571 godzin  usług asystenckich,
400 godzin wsparcia informacyjno – poradniczego dla rodziców i opiekunów.

Z przyczyn pandemicznych  nie odbyły się  tradycyjnie organizowane: zbiórka publiczna WSZYSCY POMAGAMY i  i loteria 
fantowa WSZYSCY POMAGAMY. Nie było też akcji "Cegiełka". Nie odbyły się zawody sportowe w BOCCIE.

Aby zrealizować zamierzenia w 2021r. współpracowaliśmy z PFRON, Urzędem Miasta Mińsk mazowiecki, Powiatem Mińskim, 
pozyskując w trybie konkursowym dotacje na sfinansowanie przedsięwzięć. Ponadto nasze działania sfinansowaliśmy ze 
środków pozyskanych z 1% podatku, z darowizn, ze składek członkowskich.
Współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi i organizacjami: Zespołem Szkół Ekonomicznych, Uczniowskim Klubem 
Sportowym Judo KONTRA. Cenimy sobie współpracę z  z firmą G&G TEXTILES i indywidualnymi darczyńcami.
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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)

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

0

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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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

Zorganizowano rehabilitację leczniczą, 
społeczną, terapię zaburzonych funkcji dla osób 
z niepełnosprawnością, które takiego wsparcia 
potrzebowały. 
Organizowano aktywny czas wolny dla 
młodzieży z Klubu Aktywności. Młodzież 
spotykała się  dwa razy w tygodniu na zajęciach 
plastycznych, zajęciach języka angielskiego, 
zajęciach z etyki, zajęciach sportowych, 
warsztatach psychologicznych i zajęciach 
klubowych. Korzystała także z zajęć 
usprawniających ruchowo. 

Drugi ważny element naszej działalności to 
prowadzenie mini świetlicy - 3 razy w tygodniu 
po 8 godzin. Dwie osoby korzystające z tego 
wsparcia uczestniczyły w terapii zajęciowej, 
wspólnych spacerach tematycznych. Miały 
zapewnioną opiekę i obsługę pielęgnacyjną. 

Dzieci i osoby dorosłe  korzystały ze 
specjalistycznych terapii pedagogicznych, 
pomocy psychologicznej oraz z usprawniania 
ruchowego w czasie ustalonym indywidualnie.

Sfinansowano wynagrodzenia, usługi, w tym 
media, niezbędne do zrealizowania projektu. 
Zapłacono za zajęcia usprawniające i 
terapeutyczne, materiały plastyczne i 
dekoracyjne i upominki niezbędne do 
zrealizowania projektu. Zapłacono za materiały 
edukacyjne i terapeutyczne, środki czystości,  
wynagrodzenia personelu merytorycznego i 
pomocniczego, usługi niezbędne do 
zorganizowania rehabilitacji i terapii dzieci, 
młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych.

94.99.Z 35 016,86 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) 493 082,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 485 082,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 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 osób 
niepełnosprawnych

Zorganizowaliśmy w okresie wakacji , w 
dniach 18.08 -29.08.2021r. w Okunince nad 
Jeziorem Białym  obóz wypoczynkowo-
turystyczny dla 5 podopiecznych 
stowarzyszenia i 5 członków 
stowarzyszenia. Uczestnicy zostali 
zawiezieni na miejsce obozu i z powrotem 
wynajętym środkiem lokomocji. Wszyscy 
zostali ubezpieczeni od nieszczęśliwych 
wypadków.
Integracyjny obóz  to przedsięwzięcie, 
podczas którego młodzież z 
niepełnosprawnością nie tylko wypoczęła 
ale także usamodzielniła się, nabrała 
pewności siebie, przekonała się, że 
niepełnosprawność nie ogranicza szans 
uprawiania sportów, możliwości rozwijania 
zainteresowań turystycznych i 
doświadczania przygody.  Z uwagi na 
znaczną niepełnosprawność uczestników,  
każdemu z nich towarzyszył rodzic.
Uzupełnieniem pobytu nad pięknym 
Jeziorem Białym były; kąpiele słoneczne i 
wodne, ogniska oraz wspólne spędzanie 
czasu  w celach turystycznych.

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
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31 553,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 419 327,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34 201,68 zł

2.4. Z innych źródeł 8 000,00 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 39 453,29 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 35 016,92 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 Prowadzenie rehabilitacji leczniczej, terapeutycznej i społecznej osób z niepełnosprawnością w 
ramach programu "Przełamać izolację", Wkład własny do Umowy z PFRON ZZO/000635/07/D, II 
okres, realizowany w okresie 04/2020 - 03/2021 -  20 319,63zł. oraz koszty nie mieszczące się w 
budżecie projektu finansowanego przez PFRON z niezbędne do zrealizowania programu. - 2 
003,03zł

22 322,66 zł

2 Prowadzenie rehabilitacji leczniczej, terapeutycznej i społecznej osób z niepełnosprawnością w 
ramach programu "Przełamać izolację", wkład własny do Umowy z PFRON ZZO/000635/07/D, III 
okres, realizowany w okresie 04/2021 - 03/2022, - 30zł. oraz koszty nie mieszczące się w budżecie 
projektu finansowanego przez PFRON z niezbędne do zrealizowania programu.- 4 152,74zł.

4 182,74 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

6 400,00 zł

55 700,00 zł

357 227,23 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:

7 070,00 zł

1 011,16 zł

26 120,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,12 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 7 188,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. 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: 485 893,90 zł 35 016,92 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

477 893,90 zł 35 016,92 zł

8 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 Prowadzenie rehabilitacji leczniczej, terapeutycznej i społecznej osób z niepełnosprawnością w 
ramach Projektu "Przyjazna świetlica" - wkład własny do projektu z Miastem Mińsk Mazowiecki, 
Umowa PK.526.14.2021 - 3 820zł.  oraz raz koszty nie mieszczące się w budżecie projektu 
finansowanego przez samorząd a niezbędne do zrealizowania programu. - 3 791,52zł.

7 611,52 zł

4 Projekt Spotkanie integracyjne "WIGILIA 2021", wkład własny do projektu, Umowa z PCPR z dnia 
17.11.2021

900,00 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
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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

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

30 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)

20 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 374 724,46 zł

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

374 724,46 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)

1 614,95 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)  

1 185,12 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 374 724,46 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 374 724,46 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

6 005,00 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)

Wynagrodzenia są wypłacane zleceniobiorcom na 
podstawie liczby przepracowanych przez nich godzin. 

1. Koszt 1 godziny wynagrodzenia fizjoterapeuty 
przedstawiony w pkt VI.11 wynosi 70zł. brutto za 1 godzinę 
przeprowadzonych zajęć.  Zleceniobiorca przepracował 
182 godziny w ciągu 2 miesięcy. Jego wynagrodzenie 
wynosi 182*70=12 740zł. brutto.

2. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego - 6 
005zł. wynika zapłaty za wykonanie zlecenia na 
zarządzanie projektem "Przyjazna świetlica" za 5 miesięcy 
(kwiecień - sierpień 2021) w kwocie łącznej 2 405zł. brutto 
oraz wynagrodzenie miesięczne za wykonanie zlecenia na 
zarządzanie merytoryczne i finansowe projektem 
"Przełamać izolację" finansowanym przez PFRON w 
kwocie 3 600zł. brutto.

3. Koszt wynagrodzenia zleceniobiorcy specjalisty brutto + 
koszty zleceniodawcy (Stowarzyszenia "Krok Dalej"),  w 
zakresie składek ZUS, tzw koszty projektowe mieszczą się 
w widełkach:
20zł. - 25zł. za godzinę - sprzątaczka,
25zł. za godzinę -  specjalista ds informacji i poradnictwa 
ze średnim wykształceniem,
30zł.  za godzinę - terapeuta zajęciowy ze średnik 
wykształceniem, asystent osoby niepełnosprawnej i 
opiekun medyczny ze średnim wykształceniem,
40zł za godzinę, - pracownik biurowy, koordynator projektu 
z wyższym wykształceniem,
60zł.  za godzinę - pedagog, pedagog specjalny, terapeuta 
z wyższym wykształceniem, 
70zł.  za godzinę - mgr fizjoterapii, psycholog,
80zł. za godzinę - pedagog, specjalista muzyk, 
100zł za godzinę - nero-logopeda.

Wynagrodzenia wykazane w tabeli w punkcie VI. to 
wynagrodzenia brutto zleceniobiorców, bez kosztów 
Stowarzyszenia "Krok Dalej".

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

0,00 zł

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

12 740,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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",  
Umowa PK 526.14.2021

1. Zapewnienie kompleksowego 
wsparcia usprawniającego 16 
osobom niepełnosprawnym, 
mieszkańcom Mińska 
Mazowieckiego.
    2. przeprowadzenie 155 
godzin, systematycznie 
odbywających się, 
nieodpłatnych zajęć 
terapeutycznych 
indywidualnych i grupowych, i 
120 godzin zajęć 
usprawniających.
    3. pomoc opiekuńczo 
terapeutyczna w mini świetlicy  
dla  dwu osób. -307godzin.
4. pomoc asystencka podczas 
zajęć Klubu Aktywności – 70 
godzin.

Miasto Mińsk Mazowiecki 35 000,00 zł

2 "Przyjazna świetlica", 
Umowa 1/2021/n

Zapewnienie kompleksowego 
wsparcia usprawniającego 12 
osobom niepełnosprawnym, 
mieszkańcom powiatu 
mińskiego. Przeprowadzenie 
100 godz. systematycznie 
odbywających się, 
nieodpłatnych zajęć 
terapeutycznych 
indywidualnych i grupowych, i 
60 godz. zajęć usprawniających. 
Pomoc opiekuńczo 
terapeutyczna w mini świetlicy  
dla  dwu osób wymagających 
pomocy we wszystkich 
czynnościach, - 140 godz. 
Pomoc asystencka podczas 
zajęć Klubu Aktywności – 50 
godz. Wsparcie rodzin pomocą 
informacyjno poradniczą 160g

POWIAT MIŃSKI 20 700,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Przełamać izolację, 
(1.01.2021 - 31.03.2021), 
Umowa ZZO/000635/07/D 
na II okres realizacji  
(1.04.2020 - 31.03.2021)

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 
samodzielności i zaradności 
osobistej.

PFRON O/Mazowiecki 83 066,65 zł

2 Przełamać izolację, 
(1.04.2021 - 31.12.2021), 
Umowa ZZO/000635/07/D 
na III okres realizacji 
(1.04.2021 - 31.03.2022)

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 
samodzielności i zaradności 
osobistej.

PFRON O/Mazowiecki 249 160,58 zł

3 Wsparcie doraźne na 
likwidację skutków zalania 
sal terapeutycznych 
spowodowanych nagłą 
ulewą. Umowa nr 
133/PROO/5/2021

Likwidacja szkód w salach 
terapeutycznych po nagłej 
ulewie. Zabezpieczenie ścian 
przed grzybem, malowani; 
wymiana wykładzin w 2 salach i 
wymiana 3 drzwi.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego NIE-CRSO

6 400,00 zł

4 Obóz wypoczynkowo - 
turystyczny "Okuninka 
2021", 18.08.2021 - 
29.08.2021; Umowa z dnia 
26.07.2021r.

Integracja młodych 
mieszkańców powiatu  
mińskiego, wzajemne poznanie 
się w różnych okolicznościach.
Inne ważne cele to:
    1. Odkrywanie i rozwój 
zainteresowań  turystycznych i 
pasji uczestników,
    2. Zdobycie przez 
uczestników nowej wiedzy i 
umiejętności i doświadczeń, w 
tym przydatnych w dalszym 
życiu społecznym.
    3. Wdrożenie uczestników do 
samodzielności, 
odpowiedzialności za innych.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

10 900,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

5 Spotkanie integracyjne 
"WIGILIA 2021"; Umowa z 
dnia 17.11.2021r.

1. Zorganizowanie imprezy 
towarzyskiej, w której weźmie 
udział  80 osób w tym 30 dzieci i 
młodzieży ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, głównie z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym.
    2. Włączenie  osób z Klubu 
Aktywności w proces 
organizacyjny z delegowaniem 
zadań do wykonania. 
    3.  Wzmocnienie wiary we 
własne siły u młodzieży z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym poprzez udział w 
planowaniu i czynnościach 
organizacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

14 100,00 zł
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W Stowarzyszeniu "Krok Dalej" dużą rolę pełnią wolontariusze. Wartość pracy wszystkich wolontariuszy w 2021r. 
wyceniliśmy na łączną kwotę 52 600zł.

Wolontariat w zakresie administrowania i obsługi kadrowo finansowej organizacji.  - 30 000zł., w tym:
1) specjalista ds kadrowo finansowych organizacji   - 20 godzin miesięcznie * 12 miesięcy * 40zł/godzinę = 9 600zł.
2) obsługa administracyjno - biurowa organizacji -  30 godzin miesięcznie * 40zł./godzinę  * 12 miesięcy = 14 400zł.
3) zarządzanie stroną www - 5 godzin miesięcznie * 100zł/godzinę * 12 miesięcy - 6 000zł.

Wkład własny do projektów, praca wolontariuszy przy projektach:
1) Umowa PK 526.14.2021, 9600zł., w tym: 
obsługa administracyjna : 600zł/miesięcznie *11 miesięcy = 6 600zł.; 
kierownik projektu - 250zł./miesięcznie *12 miesięcy = 3 000zł.

2) Umowa 1/2021/n.,  - 5 000zł, w tym: 
obsługa administracyjno kadrowa projektu - 3 100zł.
kierownik administracyjny projektu - 1 900zł.

3) Umowa  z dnia 26.07.2021; 1 000zł., w tym:
obsługa administracyjna projektu - 500zł.; 
kierownik zadania - 500zł.

4) Umowa z dnia 17.11.2021 -  2 000zł., w tym:
obsługa administracyjna zadania - 1000zł; 
kierownik projektu - 1000zł.; 

Zaangażowanie wolontariuszy, młodzieży szkolnej i członków stowarzyszenia. - 5 000zł., w tym:
1) zaangażowanie młodzieży - przygotowanie i przeprowadzenie animacji i czynności opiekuńczych 
10 osób * 10 godzin * 25zł/ za godzinę  = 2 500zł.

2) organizacja spotkania integracyjnego "Wigilia 2021" - przygotowanie uroczystej kolacji, paczek świątecznych i 
upominków, 
10 osób * 10 godzin * 25zł/godzinę = 2 500zł.

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

organizacji

Grażyna Wiącek
Wiesława Cichocka
Marianna Nowicka

Ewa Matosek

Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-14
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