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 I.  DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

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

Dalej”  

 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12 

e-mail stowmpd@wp.pl 

strona www.krokdalej. Org.pl 

tel/fax (25) 7580505 

 

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

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

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

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

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

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

Prezes Zarządu Grażyna Wiącek Mińsk Mazowiecki 

Wiceprezes Zarządu  Wiesława Cichocka Mińsk Mazowiecki 
 

Wiceprezes Zarządu Marianna Nowicka Mińsk Mazowiecki 

Skarbnik Zarządu Ewa Matosek Mińsk Mazowiecki 

 

8. Skład organu kontroli organizacji: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Hanna Pielasa 

Członek – Magdalena Barankiewicz 

Członek – Marzena Grochowska 
 

9. Cele statutowe organizacji 

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. 

http://www.krokdalej.org.pl/
mailto:stowmpd@wp.pl
http://www.krokdalej/
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• 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. 

 

Wg §6 Statutu 

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 

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 

 

http://www.krokdalej.org.pl/
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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 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 itp.; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.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 

http://www.krokdalej.org.pl/
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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; 

 

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego 

a) 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; 

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

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

organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i 

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

charytatywnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z 

c) 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 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 
 

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

czterech  powiatów: mińskiego, siedleckiego, otwockiego i wołomińskiego. Stowarzyszenie liczy 41 członków, w 

tym 6 osób z niepełnosprawnością. Większość to kobiety,  których jest 31, mężczyzn – 10. W trakcie  roku 2014 

roku 1 osoba ubyła i 1 osoba przybyła w szeregi członków. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 

publicznego głównie na rzecz swoich członków i ich dzieci. Pod opieką Stowarzyszenia jest 35 dzieci i młodzieży, 

w większości z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością.  

W 2014r. Zarząd spotkał się 8 razy. Podczas posiedzeń uchwalono 13 uchwał, dotyczących działalności 

statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia. Zarząd swoje obowiązki, do których zobowiązuje statut, 

wykonywał bez wynagrodzenia.  

Członkowie Zarządu a także członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w licznych szkoleniach, konferencjach, 

spotkaniach branżowych podnosząc w ten sposób swoje kompetencje i umiejętności niezbędne do zarządzania 

organizacją i do pracy z ludźmi. 

Misją stowarzyszenia jest  

• poprawienie jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin:  

http://www.krokdalej.org.pl/
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• wspieranie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne,  

• pomoc dziecku w jego rozwoju psychoruchowym,  

• pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych,  

• integracja niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą, 

• pokonywanie barier psychologicznych i społecznych,  

• uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na niepełnosprawność 

 

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży z 

mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci miały nie tylko prawo ale także korzystały z 

takiego samego prawa, i dostępu do wszelkich dóbr publicznych z jakich korzystają dzieci sprawne; do opieki 

przedszkolnej, do leczenia, do rehabilitacji i terapii, do edukacji, do rozwijania zainteresowań, do wypoczynku, 

do istnienia w przestrzeni publicznej. Chcemy pomóc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym aby czuły się 

bezpieczne w powyższym zakresie tak jak rodziny zdrowych dzieci. Oczekujemy pomocy w  przygotowaniu 

naszych dzieci do życia zawodowego, do pomocy w zatrudnieniu, w samodzielnym zamieszkaniu i 

funkcjonowaniu dorosłych osób z mózgowym porażenie dziecięcym. 

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

publicznego i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, wspomaganie rozwoju demokracji, 

promocja rozwój wolontariatu, działania na rzecz organizacji pozarządowych. 

W 2014r. największą potrzebą członków  Stowarzyszenia było zabezpieczenie dostępu do bezpłatnej, 

systematycznej rehabilitacji i terapii potrzebującym dzieciom a także zorganizowanie wsparcia dorosłych osób, 

które zakończyły obowiązek edukacyjny. W związku z tym, że żadna z dostępnych placówek na terenie miasta 

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

Konieczne jest także wspieranie informacyjne, poradnicze i pomoc psychologiczna dla rodzin z osobą 

niepełnosprawną. 

W odpowiedzi na potrzeby udało się nam zorganizować całoroczny cykl nieodpłatnych  zajęć dla 

potrzebujących, zarówno dzieci jak i osób dorosłych a także wesprzeć rodziny pomocą psychologiczną, 

poradnictwem i informacją. Zajęcia odbywały się w różnych porach dnia od poniedziałku do soboty wg z góry 

ustalonych  grafików.  W ciągu całego roku zrealizowano blisko 6 tysięcy godzin zajęć usprawniających i 

terapeutycznych. Organizowano liczne wyjścia na imprezy zewnętrzne oraz organizowano własne tego rodzaju 

aktywności w ramach rehabilitacji społecznej. Działała GRUPA WSPARCIA dla rodzin. Działał Klub Aktywności 

dla dorosłej młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności -  miejsce, gdzie 3 razy w tygodniu młodzi 

ludzie spędzali razem czas, ucząc się, realizując zainteresowania i pasje, zdobywając nowe umiejętności, 

pielęgnując i rozwijając te wyuczone. Zajęcia Klubu Aktywności aktywizują  młodzież społecznie i uczą postawy 

obywatelskiej. Zamierzamy w 2015r. rozszerzyć tematykę zajęć o etykę. Młodzież uczęszczającą do Klubu 

Aktywności wspierała asystentka osoby niepełnosprawnej, zarówno w drodze na zajęcia jak i podczas zajęć. 

W 2014r. zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia plastyczne i umuzykalniające w dwu 

grupach wiekowych oraz zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA dla młodzieży zainteresowanej sportem. 

Ponadto młodzież brała udział w całorocznych warsztatach fotograficznych, uczyła się języka angielskiego. W 

http://www.krokdalej.org.pl/
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ramach Klubu Aktywności odbywały się także warsztaty rozwoju osobistego a także zajęcia aktywizujące 

społecznie. 

Dla młodszych dzieci zorganizowano zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej w sali 

doświadczania, zajęcia nerologopedycznej i komunikacji pozawerbalnej a dla dzieci lepiej funkcjonujących 

zajęcia terapii pedagogicznej i  korekcyjno kompensacyjne, podczas których wykorzystywano techniki 

komputerowe pomagające przyswajać trudną wiedzę, ułatwiające komunikację i ułatwiające doświadczenie 

sprawczości. Dla rodziców uruchomiono indywidualną pomoc psychologiczną, poradniczą i informacyjną. 

Dwóm dziewczynom, które zakończyły edukację w szkole życia zorganizowano pobyt - dwa razy w tygodniu - w 

mini świetlicy, gdzie miały wsparcie terapeuty zajęciowego i fachową opiekę. Dużą pomocą dla mniej 

zamożnych rodzin, przyjeżdżających na zajęcia z dalszych miejscowości było udzielenie wsparcia w postaci 

częściowego zwrotu finansowego za przejazdy na zajęcia. Opłaciliśmy także  karnet wejść na basen, dostępny 

dla wszystkich rodzin.  

Wszystkie te zajęcia i aktywności były dostępne nieodpłatnie. Stowarzyszenie pozyskało na to środki z różnych 

źródeł: rządowych, samorządowych, z 1% podatku, z darowizn i składek członkowskich. Realizowaliśmy je ze 

środków PFRON – program „Przełamać izolację”, ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki – projekt „Przełamać 

izolację – Przyjazna Świetlica,  ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - projekt „Przyjazny czas”.  

Zapewniliśmy w ten sposób dostęp do systematycznej bezpłatnej, kompleksowej i ciągłej rehabilitacji, leczniczej 

i społecznej potrzebującym dzieciom, młodzieży i dorosłych osobom ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Ponadto zajęcia były finansowane ze środków z 1% podatku, z darowizn, ze zbiórki 

publicznej, ze składek członkowskich. Projekty były wspierane pracą wolontariacką. 

W 2014r. członkom Stowarzyszenia udzielono pomocy materialnej rzeczowej, głównie żywność i słodycze 

podarowane przez mińskie koło CARITAS. Stowarzyszenie współpracowało  ze społecznością Gimnazjum Nr 3w 

Mińsku Mazowieckim i umożliwiło zbiórkę  wśród nauczycieli, uczniów i pracowników funduszy na rower dla 

podopiecznego – ucznia Gimnazjum na użyczonym koncie bankowym. Stowarzyszenie ponadto pomogło 

Krystianowi w ponoszeniu kosztów leczenia i zaopatrzenia ortopedycznego. 

W 2014r. Zarząd zorganizował Charytatywną Loterię Fantową „WSZYSCY POMAGAMY” oraz kontynuował 

rozpoczętą w 2013r. zbiórkę publiczną. Oba działania zostały poprawnie przygotowane pod względem 

prawnym, bardzo dobrze rozliczone a dochód wykorzystano zgodnie z pozwoleniem i zgłoszeniem. 

W niewielkim wymiarze prowadzona była działalność odpłatna pożytku publicznego stanowiąca  tylko 0,4% 

wszystkich kosztów. W ramach tej działalności zorganizowano wyjazd do warszawskiego teatru, członkowie 

partycypowali w kosztach biletów. Ponadto zorganizowano dodatkowe 60 godzin zajęć dla jednego z 

podopiecznych. Koszty zajęć pokryła Fundacja „Zdążyć z pomocą” z subkonta dziecka. 

W związku z wymogami ustawowymi - koniecznością zabezpieczenia danych osobowych wrażliwych, którymi 

dysponuje Stowarzyszenie,  zakupiono szafę pancerną. Wymieniono  także drzwi wejściowe do Stowarzyszenia. 

Zakupiono liczne pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć a także materiały do 

zajęć artystycznych. 

Powyższe działania uzupełniły aktywności społeczne takie jak:  

1) Grupowy wyjazd do EKWOS w Grębiszewie na integracyjny piknik rodzinny w dniu  30.08. 2014r. 

2) Wyjazd na imprezę integracyjną w Cyrku KORONA  w Warszawie w dniu 20.09.2014r. 

3) Grupowe wyjście i udział w VII Igrzyskach Integracyjnych w Mińsku Mazowieckim, 23.09.2014r. 

4) Wyjazd do Teatru RAMPA w Warszawie na przedstawienie RENT – 25.10.2014r. 

http://www.krokdalej.org.pl/
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5) Wspólny wyjazd na doroczną, tym razem jubileuszową Galę Integracji w warszawskiej Hali ARENA Ursynów – 

6.11.2014r. 

6) Integracyjna zabawa andrzejkowa zorganizowana w Zespole Szkół Ekonomicznych we współpracy z 

wolontariuszami  – 28 listopada 2014r. 

7) Wyjście na VII Integracyjny Koncert Mikołajkowy – 4.12.2014r. 

8) Udział w Powiatowej Gali Wolontariatu, podczas której Stowarzyszenie KROK DALEJ otrzymało Specjalne 

Wyróżnienie za wieloletnie zaangażowanie w działalność charytatywną oraz promowanie idei wolontariatu – 

5.12.2014r. 

9) Integracyjne uroczyste spotkanie świąteczne podopiecznych, rodziców i przyjaciół stowarzyszenia oraz 

wolontariuszy – 13.12.2014r. 

 

W 2014r. zorganizowaliśmy Letni integracyjny obóz szkoleniowo sportowy  „Jesteśmy wolontariuszami – 3” 

To projekt innowacyjny, łączący aktywny wypoczynek z nauką i doświadczeniem, w którym uczestniczyło 33 

osoby, w połowie młodzież ze znaczną niepełnosprawnością, w połowie zdrowi rówieśnicy, studenci kierunków 

pedagogicznych i medycznych. Program obozu, który odbył się w Okunince nad Jeziorem Białym k/Włodawy 

obejmował:  warsztaty w zakresie wiedzy o wolontariacie, warsztaty w zakresie rozwoju osobistego i 

umiejętności społecznych, indywidualne wsparcie psychologiczne dla wszystkich uczestników, zajęcia sportowe 

i olimpiadę sportową, warsztaty artystyczne, imprezy turystyczne animowanie zabaw, gier w tzw wolnym 

czasie. Projekt został sfinansowany przez głównie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a także  Mazowieckie Kuratorium Oświaty – Wydział Polityki 

Społecznej, Powiat Miński. z 1% podatku, z dochodu Loterii WSZYSCY POMAGAMY. Jak wszystkie nasze 

projekty, także ten został zrealizowany przy dużym wsparciu i udziale wolontariuszy. 

 

Spotkanie świąteczne Wigilia 2014 

Każdego roku organizujemy wspólną kolację wigilijną. W wydarzeniu uczestniczą dzieci, młodzież, rodzice, 

rodzeństwo, zaproszeni goście oraz wolontariusze w mińskim szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci odwiedza i 

obdarowuje pięknymi paczkami Mikołaj, zaproszeni młodzi artyści umilają czas spędzony przy wspólnym, 

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

dofinansowany przez PCPR w Mińsku Mazowieckim. część kosztów pokryto ze środków własnych 

Stowarzyszenia. Duży wkład w jego realizację włożyli wolontariusze i członkinie stowarzyszenia. 

 

Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych to kolejny projekt realizowany przez cały rok 2014. 

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

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

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

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

W 2014r udział wolontariuszy w działaniach Stowarzyszenia był znaczący. Podpisaliśmy 22  umowy o 

świadczenie usług wolontariackich. Wartość świadczonej pracy wyceniliśmy na kwotę  48 370zł 

http://www.krokdalej.org.pl/


9 

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ           

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

 

 

1) 8 porozumień o charakterze wolontariackim z członkami władz Stowarzyszenia - kobiety 

2) 4 porozumień o charakterze wolontariackim z osobami obcymi, w tym: 

     a) 2 umowy z kobietami 

     b) 2 umowy z mężczyznami 

3) 10 porozumień o charakterze wolontariackim z pracownikami stowarzyszenia  

     a) 8 z kobietami 

     b) 2 z mężczyznami 

Ponadto współpracowaliśmy z 20 ochotnikami bez podpisywania umów, młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, 

podczas organizowanych imprez towarzyskich. Pieczę nad młodymi wolontariuszami sprawowała 

koordynatorka z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

 

Udział  członków stowarzyszenia w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach: 

1. Styczeń 2014 - Warszawa, PFRON - Konsultacje programowe, Konkurs XIII,  

2. Luty 2014- Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - konferencja nt Programu 

FIO 2014 -2020,  

3. Luty 2014 - Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Dolna 23/25 Konferencja 

„Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym”.  

4. Luty 2014 – Wola Ducka szkolenie „Wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji 

pozarządowych”.  

5. Marzec 2014 - Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, spotkanie dot. Konkursów ofert z zakresu 

wypoczynku i pomocy społecznej.  

6. Wrzesień 2014 -  Warszawa, XXIV Konferencja z cyklu „Czas dla rodziców” – Złe zachowanie – 

przyczyny, symptomy, postępowanie. 

7. Październik 2014 - Warszawa, Fundacja ETOH - szkolenie "Praca z młodzieżą w świetlicy 

socjoterapeutycznej, cz I"  

8. Październik 2014 - Warszawa, Fundacja ETOH - szkolenie "Praca z młodzieżą w świetlicy 

socjoterapeutycznej, cz II"  

9. Listopad 2014 - Warszawa, Fundacja ETOH - szkolenie "Praca z młodzieżą w świetlicy 

socjoterapeutycznej, cz III"   

10. Grudzień 2014 - Warszawa, szkolenie "Praca z młodzieżą  w świetlicy socjoterapeutycznej"  

11. Grudzień 2014 – Łochów, szkolenie „Wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji 

pozarządowych – GIODO, informacja publiczna, darowizny, 

http://www.krokdalej.org.pl/
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12. Grudzień 2014 - Warszawa, Konstytucji 3 Maja 4; Seminarium "PROVE IT.PL - narzędziem podnoszenia 

wiedzy i umiejętności liderów ngo" Mierzenie Oddziaływania społecznego i wskaźniki zmiany społecznej. 

13. Grudzień 2014 - Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; Spotkanie dla  ngo 

"Prezentacja Regulaminu konkursu FIO w 2015r. Oraz zasady ubiegania się o dotację". 

14. Grudzień 2014 - Warszawa, WRZOS, szkolenie „Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy  z 

administracją publiczną w sferze socjalnej” - I sesja.  

 

WYRÓŻNIENIA I PODZIĘKOWANIA 

1. Podziękowanie od Starosty Mińskiego pana Jana Tarczyńskiego Podziękowanie za działanie na rzecz 

osób niepełnosprawnych – podczas Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego, 6.11.2014r. 

2. Podziękowanie od Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pana Marcina Jakubowskiego za 

zaangażowanie w działalność dla dobra społecznego w obszarze edukacji, oświaty i wychowania, 14.10.2014r. 

3.     Stowarzyszenie „Krok Dalej” zostało uhonorowane przez  Dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim i 
Powiatowe Centrum Wolontariatu Specjalnym Wyróżnieniem za wieloletnie zaangażowanie w działalność 
charytatywną oraz promowanie idei wolontariatu, 5.12.2014r. 
 
 
 
 
 
1.2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego głównie w powiecie mińskim. Nasze działania 
skierowane są do mieszkańców kilku powiatów, natomiast działalność w kierunku zmian systemowych 
oddziałuje na mieszkańców całego kraju.  
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w 
okresie sprawozdawczym. 
 
2. 1. Odbiorcami działań organizacji jest 104 osoby i dwie organizacje pozarządowe. 
 
 

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

 
3.1. Stowarzyszenie prowadziło działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer kodu PKD 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1) Prowadzenie nieodpłatnego 

punktu terapeutyczno 

rehabilitacyjnego dla dzieci z 

uszkodzeniem CUN oraz Klubu 

Aktywności dla dorosłych osób ze 

znaczną niepełnosprawnością a 

także indywidualnej rehabilitacji 

dzieci i młodzieży w warunkach 

domowych. 

94.99.Z 

http://www.krokdalej.org.pl/
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2) Organizowanie różnych form 

samopomocy rodzin i opiekunów: 

grupy wsparcia, spotkania 

szkoleniowe, integracyjne, 

mających na celu wymianę 

doświadczeń, upowszechnianie 

informacji, udostępnianie 

literatury fachowej. 

3) Integrowanie dzieci i młodzieży 

w środowisku zdrowych 

rówieśników, organizowanie 

wspólnych imprez kulturalnych, 

sportowo rekreacyjnych, spotkań 

okolicznościowych. 

4) Organizacja wypoczynku 

letniego. 

5) Organizowanie wycieczek, 

wyjazdów do teatru 

6) Prowadzenie zajęć sportowych 

w dyscyplinie BOCCIA. 

7) Organizowanie integracyjnych 

wyjść do kawiarni, do pizzerii, do 

kina. 

8) Organizacja zbiórek publicznych, 

loterii fantowych z 

przeznaczeniem przychodu na 

realizację celów statutowych - 

pożytku publicznego.  

9) Organizowanie zbiórek rzeczy z 

przeznaczeniem dla osób 

potrzebujących.  

10) Udzielanie pomocy w formie 

nieodpłatnych usług w zakresie 

terapii i rehabilitacji niezbędnych 

dzieciom i młodzieży z mózgowym 

porażeniem dziecięcym. 

11) Organizowanie nieodpłatnych 

imprez towarzyskich dla członków i 

ich rodzin. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 

Pomoc rodzinom będącym w 

trudnej sytuacji życiowej w 

związku z chorobą w rodzinie, w 

94.99.Z 
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wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób 

postaci bezpłatnych usług 

wspierających rozwój dzieci i 

młodzieży i wspierających 

członków rodziny. 

Wspieranie rzeczowe powyższych 

rodzin: żywność, słodycze, ubrania.  

Pomoc w sfinansowaniu zakupu 

niezbędnych leków, zaopatrzenia 

ortopedycznego, specjalistycznych 

konsultacji lekarskich dziecku z 

mózgowym porażeniem 

dziecięcym. 

Prowadzenie nieodpłatnego 

punktu terapeutyczno 

rehabilitacyjnego dla dzieci z 

uszkodzeniem CUN oraz Klubu 

Aktywności dla dorosłych osób ze 

znaczną niepełnosprawnością a 

także indywidualnej rehabilitacji 

dzieci i młodzieży w warunkach 

domowych. 

Organizowanie różnych form 

samopomocy rodzin i opiekunów: 

grupy wsparcia, spotkania 

szkoleniowe, integracyjne, 

mających na celu wymianę 

doświadczeń, upowszechnianie 

informacji, udostępnianie 

literatury fachowej. 

Integrowanie dzieci i młodzieży w 

środowisku zdrowych 

rówieśników, organizowanie 

wspólnych imprez kulturalnych, 

sportowo rekreacyjnych, spotkań 

okolicznościowych. 

Organizowanie nieodpłatnych 

wycieczek, wyjazdów do teatru 

Organizowanie integracyjnych 

nieodpłatnych wyjść do kawiarni, 

do pizzerii, do kina. 

 
 
 
 

http://www.krokdalej.org.pl/
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4.Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w 
okresie sprawozdawczym. 
4.1 Stowarzyszenie prowadziło działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
4.2 Informacja na temat przedmiotu działalności odpłatnej 
 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer kodu PKD 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1) Rehabilitacja i terapia dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością, 
także w warunkach domowych. 
Zorganizowaliśmy dodatkowe 
wsparcie dla podopiecznego w 
postaci 60 godzin zajęć 
terapeutycznych w domu 
podopiecznego ze względu na jego 
stan zdrowia.   
 
2) Organizowanie wyjazdów do 
teatru,  z częściową odpłatnością 
za udział. W 2014r. 
zorganizowaliśmy wyjazd do 
warszawskiego teatru na 
przedstawienie RENT. Uczestnicy 
częściowo pokryli koszt biletów. 
Stowarzyszenie pokryło koszt 
przewozu wynajętym autokarem. 

94.99.Z 

 
 

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

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

1. Informacja o przychodach organizacji (w zł.) 
 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 
wyników/zysków i strat 

                            
557 356,67 

                                         a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 554 416,62 

                                         b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego   2 940,00 

                                         c) Przychody z działalności gospodarczej       0,00 

                                         d) Przychody finansowe       0,05 

                                         e) Pozostałe przychody       0,00 

 
 

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

2.1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  92 029,74 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 410 152,03 

               a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 

               b) ze środków budżetu państwa  15 450,00 

               c) ze środków budżetu samorządu terytorialnego  43 700,00 

              d) ze środków państwowych funduszy celowych 351 002,03 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem  49 884,61 

http://www.krokdalej.org.pl/
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                                                          a) ze składek członkowskich   7 684,00 

                                                          b) z darowizn od osób fizycznych   9 671,03 

                                                          c) z darowizn od osób prawnych  30 119,58 

                                                         d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)   2 410,00 

                                                         e) ze spadków darowizn       0,00 

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

      0,00 
 

2.4. Z innych źródeł   5 290,29 

 
 
 
 

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

  5 191,74 

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

56 934,35 

3.3. Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te 
działania 

1. Program „Przełamać izolację) - -całoroczna, systematyczna terapia i rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz rehabilitacja społeczna. 
Koszt całkowity 372 394,66zł,   z tego:  

 PFRON – 284 247,03zł 

 Środki własne – 27 505,97zł. 

 Ze zbiórki publicznej – 5 000,00zł. 

 Z wolontariatu – 4 800zł 

 Z 1% podatku 50 841,66zł 
 

50 841,66 

2. Projekt „Lokalny Punkt Informacji, wsparcie informacyjne organizacji 
pozarządowych, zakupienie wydawnictw dotyczących aspektów prawnych i 
księgowych działalności NGO. Koszt całkowity – 1 266,16zł.zł 
 

 1 266,15 

3. Pomoc indywidualna na leczenie i zaopatrzenie ortopedyczne podopiecznego na 
podstawie zawartego porozumienia. Koszt całkowity – 1 939,66zł 
 

 1 939,66 

4. Letni obóz „jesteśmy wolontariuszami – 3” 
Koszt całkowity – 91 865,74zł, w tym: 

 61 755,00zł – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 6 000,00zł - Powiat Miński 

 2 450,00zł -  Wojewoda Mazowiecki, Kuratorium Oświaty 

 1 000,00zł – z Loterii „WSZYSCY POMAGAMY” 

 16 920,00zł – wartość wolontariatu 

 3 740,74zł – z 1% podatku 
 

 3 740,74 

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

 
 
 

http://www.krokdalej.org.pl/
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4. Informacje o poniesionych 
kosztach w okresie 
sprawozdawczym 
Informacje o strukturze 
zrealizowanych przychodów ze 
wskazaniem źródeł. 
 
 

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

4.1. Koszty organizacji w okresie 
sprawozdawczym ogółem 
 

514 735,66zł. 56 934,35 

   a) koszty z tytułu prowadzenia 
nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

509 770,30zł. 56 934,35 

   b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
 

2 940,00zł.      0,00 

   c) koszty z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 

0,00zł.  

   d) koszty finansowe 
 

7,10zł.  

   e) koszty administracyjne 
 

2 018,26zł.  

   f) pozostałe koszty ogółem 
 

0,00zł. 0,00 

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

0,00 

 
 
 
 

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

44 646,32zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 
 

0,00zł 

5.3 Wynik działalności gospodarczej, 
 

Nie dotyczy 

    W tym wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku 
publicznego 
 

Nie dotyczy 

 
 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym. 
 
  1. Organizacja nie korzystała z uprawnień w okresie sprawozdawczym. 

http://www.krokdalej.org.pl/
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  2. Organizacja nie korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i 
telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. 
 
  3.  Organizacja nie korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie 
zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia. 
 
 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
 

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

0,00osób 

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

0,0 0osób 

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

25 osób 

2. Członkowie 
2.1. Organizacja posiada członków 
 

TAK 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 41 osób fizycznych 
 
0,00 osób prawnych 

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

TAK 

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

50 osób 

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

 
30 osób 
 
20 osób 

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

19 osób 

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

 
15 osób 
 
4 osoby 

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

 
3 osoby 

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

 
3 osoby 
 
0 osób 

http://www.krokdalej.org.pl/
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym. 
 

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

287 010,02zł. 

a) z tytułu umów o pracę 0,00zł. 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 287 010,02zł. 

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

287 010,02zł. 

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

 
  2 400,00zł. 

 
 

284 610,02zł. 

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

 
 

0,00zł. 

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

0,00zł. 

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

0,00zł 

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 

0,00zł. 

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

956,70zł. 

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

0,00zł. 

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

0,00zł. 

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

0,00zł. 

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

5 000,00zł. 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń  
 

 

Wysokość wynagrodzeń miesięcznych specjalistów pracujących z dziećmi nie jest stała. Zależy od liczby 
przepracowanych godzin i wynosi brutto (wynagrodzenie netto + składki społeczne + składka zdrowotna + 
podatek): 
* specjalista neurologopeda - 70zł/45 min. 
* psycholog 50zł/godz. 
* pedagog specjalny, terapeuta - 40zł/godz. 

http://www.krokdalej.org.pl/
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* pedagog specjalny - 30zł/godz. 
* specjalista pedagog - 40zł/godz. 
* fizjoterapeuta -  40zł/godz. –  50zł/godz. 
* instruktorzy zajęć -  40zł/godz. 
* specjalista ds informacji i porad - 25zł/godz. (1 000zł/m-c) 
* koordynator merytoryczny - 30zł/godz. (1 200zł/m-c) 
 * informatyk - 20zł/godz. (800zł/m-c) 
* asystent koordynatora ds biurowych - 20zł/godz. (600zł/m-c) 
* asystent ds ewidencji godzin wsparcia - 20zł/godz. (400zł/m-c) 
* koordynator ds finansów i administracji - ~32zł/godz.(2 600zł/m-c) 
 

 
 

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

1. Organizacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 
 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy 
administracji publicznej w okresie sprawozdawczym. 
 
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację. 
 

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

Kwota dotacji 

1. "Przełamać  izolację - Przyjazna 
Świetlica" 

1). Zmniejszenie izolacji 

społecznej 20 dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnościami, 

zwiększenie aktywności 

społecznej 

mieszkańców miasta, 

zdrowych i 

niepełnosprawnych. 

2) Zwiększenie dostępu 

do stałej, bezpłatnej 

terapii i rehabilitacji, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci z 

niepełnosprawnością. 

3) pomoc w 

sprawowaniu opieki 

nad dorosłymi osobami 

z głębokimi 

zaburzeniami poprzez 

zorganizowanie 

kilkunastogodzinnej 

opieki poza domem 

Miasto Mińsk 
Mazowiecki 

37 700,00zł 
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rodzinnym.  
 

2 Letni obóz sportowo szkoleniowy 
"Jesteśmy wolontariuszami - 3" 

Integracja młodzieży, 

zwiększenie wiedzy, 

podniesienie 

kompetencji, 

umiejętności i 

doświadczenia młodych 

kandydatów na 

wolontariuszy. 

2. Poprzez ideę 

wolontariatu włączenie 

młodzieży do życia 

społecznego, uczenie 

życzliwości i otwartości 

na potrzeby słabszych. 

3. Zorganizowanie 

bezpiecznego i 

czynnego wypoczynku 

letniego, dla młodzież 

bez względu na jej 

sprawność. 

4. Rozwijanie 

zainteresowań 

sportowych 

5. Rozwinięcie 

umiejętności 

interpersonalnych 

6. Zbudowanie relacji 

społecznych. 

Powiat Miński 6 000,00zł 

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

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

Kwota dotacji 

1 Letni obóz sportowo 
szkoleniowy "Jesteśmy 
wolontariuszami - 3" 

Integracja młodzieży, 

zwiększenie wiedzy, 

podniesienie 

kompetencji, 

umiejętności i 

doświadczenia młodych 

Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej - 

Program Fundusz 

Inicjatyw 

Społecznych 

61 755,00 
 
 
 
 
 
 

http://www.krokdalej.org.pl/
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kandydatów na 

wolontariuszy. 

2. Poprzez ideę 

wolontariatu włączenie 

młodzieży do życia 

społecznego, uczenie 

życzliwości i otwartości 

na potrzeby słabszych. 

3. Zorganizowanie 

bezpiecznego i czynnego 

wypoczynku letniego, dla 

młodzież bez względu na 

jej sprawność. 

4. Rozwijanie 

zainteresowań 

sportowych 

5. Rozwinięcie 

umiejętności 

interpersonalnych 

6. Zbudowanie relacji 

społecznych. 

 

 

 

Wojewoda 

Mazowiecki, 

Kuratorium Oświaty 

 

 
 
 
 
 
 
2 450,00zł 

2 Program "Przełamać izolację” 1) Zwiększenie 

samodzielności 31 osób z 

niepełnosprawnością, z 

terenu powiatów 

mińskiego, siedleckiego i 

otwockiego, zmniejszenie 

ich izolacji społecznej, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych, 

zdrowotnych.  

2) Aktywizacja społeczna, 

zwiększenie aktywności, 

zaradności i 

podtrzymywanie 

umiejętności 

niezbędnych do 

samodzielnego 

funkcjonowania. 

 

PFRON 284 247,03zł 

3 Projekt „Przyjazny czas” Rozwiązanie problemów 

dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami i 

Wojewoda 
Mazowiecki, Wydział 
Polityki Społecznej 

13 000,00zł 

http://www.krokdalej.org.pl/
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ich rodziców w zakresie: 

1) dostępu do bezpłatnej, 

systematycznej pomocy 

w usprawnianiu i terapii,  

2) aktywnego 

funkcjonowania we 

wszystkich obszarach 

życia, w tym w obszarze 

czasu wolnego, w 

szczególności w 

aktywności sportowej. 

 

4 Integracyjne spotkanie 
świąteczne "WIGILIA 2014" 

1) Integracja środowiska 

osób niepełnosprawnych 

ze zdrowymi 

obywatelami miasta i 

powiatu.  

2) Pielęgnowanie i 

przyswajanie obrzędów i 

tradycji świat Bożego 

Narodzenia. 

3) Wdrażanie członków 
Stowarzyszenia do 
współpracy na rzecz 
dobra wspólnego 

PCPR ze środków 
PFRON 

5 000,00zł 

 
 
 

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

 
X. Informacje uzupełniające. 
 
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub 
co najmniej20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy. 
 
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem – nie dotyczy 
 
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym – nie było kontroli. 
 
4. Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 o 
rachunkowości, lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.  
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5. Dodatkowe informacje. 
 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli działania Stowarzyszenia. Darczyńcom 

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

Wszystkim, którzy podarowali ubrania, żywność, słodycze, zabawki. I tym wszystkim, którzy wspierali nas swoją 

wiedzą i aktywnością, tym co umieją i potrafią najlepiej. Wszystkim wolontariuszom, za pracę merytoryczną z 

dziećmi  i administracyjną, która jest niezbędna, a na którą ciągle nie ma pieniędzy. To dzięki staraniom 

wszystkich ludzi dobrej woli udało się nam osiągnąć tak wiele. Zadowolenie i szczęście na buziach naszych 

podopiecznych i ich rodziców. Dziękujemy. 

Dziękujemy zarządom i pracownikom niżej wymienionych firm oraz osobom prywatnym, które wsparły naszą 

działalność statutową darowiznami finansowanymi: 

G&G TEXTILES Mińsk Mazowiecki 

Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL - Stojadła k/Mińska Mazowieckiego 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PARTNER Mińsk Mazowiecki 

REMEX Mińsk Mazowiecki 

DARG-PLAST 

AMIGO Michał Dąbrowski 

Rada Rodziców przy ZS  Miejskich Nr 2 Mińsk Mazowiecki 

RAT-MED Katarzyna Kucińska 

OSK Zbyszek s.c. 

 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego Nr w Mińsku Mazowieckim za nieodpłatne użyczenie sali do 

prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą. 

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

2014r. zbiórki publicznej "WSZYSCY POMAGAMY" i Charytatywnej Loterii Fantowej "WSZYSCY POMAGAMY". 

1) W okresie od 1.01.2014r. do 31.03.2014r. kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2013r . zbiórkę, na podstawie 

zgody Starosty Mińskiego, Decyzja .5311.2.2013 z dnia 23.04.2013r . Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórkę 

publiczną - sprzedaż wartościowych cegiełek, w wyniku której w okresie sprawozdawczym zebrano kwotę          

1 410zł.  Kwota posłużyła jako wkład własny do realizowanych projektów, została wykorzystana na opłacenie 

rehabilitacji podopiecznych. 

2) W kwietniu w 2014r. zgłosiliśmy w Urzędzie Celnym w Siedlcach Charytatywną Loterię Fantową "WSZYSCY 

POMAGAMY". Loteria została przeprowadzona w dniu 14 czerwca podczas pikniku Dni Powiatu Mińskiego  

organizowanego przez starostwo powiatowe. Dochód z loterii - 1 000zł - wykorzystaliśmy na organizację 

letniego integracyjnego obozu szkoleniowo sportowego w Okunince nad jeziorem Białym k/Włodawy. 

Bardzo dziękujemy za dary rzeczowe: żywność słodycze – od pań z koła CARITAS działającego przy naszej 

parafii, ubrania, zabawki, które przekazaliśmy naszym członkom. Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w 
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zbiórce odzieży, obuwia, drobnego AGD i innych rzeczy organizowanej przez współpracującą z naszą organizacją 

firmą TEXTILES. 

Pomagali nam ludzie szczególnie wrażliwi, o gorącym sercu, wpłacając systematycznie bądź jednorazowo środki 

na nasze konto bankowe. Bardzo dziękujemy paniom i panom: 

Jan Kofman z Warszawy, Grażyna Wiącek, Wiesława Cichocka , Paweł Piotr Nastula, 

Edyta Filipiak, Katarzyna Piekarska, Paweł Sikorski, S. Ignatowski, Joanna Patoka, 

Daniel Kokoszka, Małgorzata Gut, Edyta Grzenda, Żaneta Wszechborska, Joanna Podrucka, 

Magdalena Barankiewicz, Maryla Nowicka, Danuta Kieliszczyk, Agata Kowalska, Barbara Traczyk, 

Zalewska Dorota, Lesiński Andrzej, Elżbieta Nazarczuk, Marzena Grochowska. 

 

Dziękujemy wolontariuszom, z którymi mieliśmy zaszczyt pracować w 2014r. i koordynatorce działań 

wolontariuszy pani Katarzynie Wocial. 

Zarząd dziękuje członkom Stowarzyszenia za pracę, którą włożyli w rozwój Stowarzyszenia "Krok Dalej" a w 

szczególności panom Zdzisławowi Wiąckowi,  Andrzejowi Lesińskiemu i Adamowi Cichockiemu, którzy 

przepracowali społecznie wiele godzin na rzecz Stowarzyszenia. 

 
 

 
Sprawozdanie przygotowała Grażyna Wiącek 

Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2015r. 

 

 

 

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia w dniu 23 czerwca 2015r: Grażyna Wiącek, Wiesława 

Cichocka, Marianna Nowicka, Ewa Matosek. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 czerwca 2015r.  
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