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KRS 00000 98 165

Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności w 2011r.

 
1) nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u  
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu  
fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz  
określenie celów statutowych fundacji, 

Nazwa instytucji
Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok dalej”.

Adres siedziby
Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12
tel./fax.025-758-05-05;  508  060  452;   698  281  391    www.stowmpd.org.pl 
e-mail: stowmpd@wp.pl

NIP   822-18-54-130
REGON   711 580 501
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29 października 1998 r. w Rejestrze Stowarzyszeń 
pod numerem rej. 819, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.
Dnia  22 kwietnia  2002 r  zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze  Sądowym, w  Rejestrze 
Stowarzyszeń pod numerem 00000 98165,  Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, 
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie uzyskało 24 lutego 2004r. 

Władze Stowarzyszenia – kadencja 2010 - 2014:
Prezes Zarządu Grażyna Wiącek Mińsk Mazowiecki
Wiceprezes Zarządu Wiesława 

Cichocka
Mińsk Mazowiecki

Skarbnik Zarządu Sylwester Redosz Mińsk Mazowiecki
Członek Zarządu Katarzyna 

Tomaszewska
Mińsk Mazowiecki

Członek Zarządu Marlena Żołądek Zglechów, gm. 
Siennica

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Służebnych „MAZOWIA”.

Od października 2003r. Stowarzyszenie jest organizacją partnerską Fundacji WSPÓLNA 
DROGA United Way Polska.

file:///G:/Nowy folder/z pena grzes/stowbkp/Desktop/MPS spr/SPRAWOZDANIE OPP/MPS spr 2006/Sprawozdanie merytoryczne 2006  .doc
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Od kwietnia 2009r Stowarzyszenie jest członkiem ogólnopolskiej organizacji Koalicji na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

W  2010r.  Stowarzyszenie  przystąpiło  do  Ogólnopolskiej  Federacji  na  rzecz  Osób  z 
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

W trakcie 2011 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu. Uchwalono 16 uchwał dotyczących 
działalności wewnętrznej stowarzyszenia, realizowanych działań a także współpracy z 
innymi  organizacjami  i  instytucjami.  W  trakcie  kadencji,  w  dniu  2  listopada 
zrezygnowała  z  pełnienia  funkcji  wiceprezesa   zarządu  Stowarzyszenia  pani  Alina 
Majszyk. Zarząd przyjął rezygnację. Zarząd wybrał panią Wisławę Cichocką, w trybie 
kooptacji, w oparciu o &35pkt 2 Statutu do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, po 
jej  uprzedniej  rezygnacji  z  pełnienia  funkcji  sekretarza  zarządu.  Zatwierdzenie 
uchwały w tej sprawie przez Walne zgromadzenie członków (&35pkt3 Statutu) nastąpi na 
najbliższym Walny Zgromadzeniu w 2012r.

2) zasady,  formy  i  zakres  działalności  statutowej  z  podaniem  realizacji 
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych,

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, 
apolityczną, nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej. 
Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie i w niewielkim wymiarze odpłatnie. 

Mazowieckie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Dzieci  i  Młodzieży  z  Mózgowym  Porażeniem 
Dziecięcym działa na podstawie przepisów:

1)  Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach  (Dz. U. z 1989r. 
Nr.20, poz.104 z późniejszymi zmianami), 

2) zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003r.  ( Dz. U. Nr 96, poz873 z późn. zm.) oraz  z Ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz 874 z 
późn. zm.), 

3) zgodnie ze  Statutem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
Zrzesza rodziny z byłego województwa siedleckiego. Prowadzone jest przez rodziców.

Misją stowarzyszenia jest poprawienie jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym i ich rodzin: 

• wspieranie rodzin wychowującej dziecko niepełnosprawne, 

• pomoc dziecku w jego rozwoju psychoruchowym, 

• pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, 
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• 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 z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci miały takie samo 
prawo i dostęp do wszelkich dóbr publicznych jakie mają dzieci sprawne, do opieki 
przedszkolnej, do leczenia, do rehabilitacji i terapii, do edukacji, do rozwijania 
zainteresowań, do wypoczynku. Chcemy pomóc ich rodzinom aby czuły się bezpieczne w 
powyższym  zakresie  tak  jak  rodziny  zdrowych  dzieci.  Oczekujemy  pomocy  w 
przygotowaniu  do  życia  zawodowego,  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.

Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym  na  miarę  swoich  możliwości  lokalowych  i  finansowych  realizuje   liczne 
zadania  i  odpowiada  na  potrzeby  społeczeństwa  naszego  regionu,  głównie   powiatu 
mińskiego oraz powiatów siedleckiego i otwockiego: rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
oraz  wszelkich  inicjatyw  obywatelskich  ukierunkowanych  na  pomoc  społeczną  oraz 
wychowanie  młodego  pokolenia  poprzez  animowanie  i  rozwijanie  młodzieżowego  ruchu 
wolontariackiego.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez różnorodne formy zapisane w statucie:
a) organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów: grupy wsparcia, szkoły 

rodziców, spotkania szkoleniowe, spotkania integracyjne itp. 

b) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z 
mózgowym porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do 
osób niepełnosprawnych,

c) zapewnienie  dopływu  informacji  do  rodziców  dotyczących  przepisów  prawnych, 
zalecanych  form  opieki,  usprawnienia  i  nauczania  dzieci  z  mózgowym  porażeniem 
dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, także w czasie 
wypadków komunikacyjnych oraz zapewnienie wymiany doświadczeń między rodzicami,

d) współdziałanie  z  organami  władz  państwowych,  administracji  samorządowej,  służbą 
zdrowia, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, 
środkami  masowego  przekazu,  biznesem  oraz  innymi  grupami  osób  zainteresowanymi 
rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin: lekarzami, 
rehabilitantami, pedagogami, psychologami i terapeutami,

e) integrowanie  dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  i  innymi  schorzeniami 
powstałymi  w  wyniku  uszkodzenia  CUN,  także  w  czasie  wypadków  komunikacyjnych,w 
środowisku  zdrowych  rówieśników;  propagowanie  odpowiedniego  stosunku  do  dzieci 
niepełnosprawnych i ich spraw: organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo 
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rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych 
itp.

f) animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom,

g) organizowanie  i  współorganizowanie  turnusów  rehabilitacyjno  wypoczynkowo, 
leczniczych  kolonii  i  obozów  integracyjnych  oraz  integracyjnych  imprez 
okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych,

h) gromadzenie  funduszy  na  cele  działalności  Stowarzyszenie  poprzez  organizowanie 
różnych form obdarowywania (kupno cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, 
loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych),

i) podejmowanie  zadań  w  dziedzinie  terapii,  oświaty,  opieki,  wychowania, 
upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży,

 
j) wspomaganie  techniczne,  szkoleniowe,  informacyjne  lub  finansowe  organizacji 

pozarządowych działających w sferze działań pożytku publicznego, w szczególności na 
polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2011r. Stowarzyszenie realizowało obszerny całoroczny program „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ” 
Program „Przełamać izolację” był skierowany do 40 dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu  mińskiego,  siedleckiego  i  otwockiego.  Jest  on  realizowany  przez 
stowarzyszenie od wielu lat Każdego roku wzbogacany o nowe treści, zgodnie z 
potrzebami  podopiecznych  i  ich  rodziców.  Głównym  celem  programu  jest 
zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, mieszkańcom z naszego 
terenu, bezpłatnej, kompleksowej, ciągłej rehabilitacji i terapii. 
W warunkach spartańskich, w użyczonym lokalu, dobrze wyposażonym w odpowiedni 
sprzęt, pomoce rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, od poniedziałku do 
soboty,   przez  cały  rok  odbywały  się  systematyczne  zajęcia  dla  dzieci, 
młodzieży  i ich  opiekunów. Korzystali  oni z  bezpłatnej pomocy  psychologiczno 
pedagogicznej,  ze  specjalistycznych  pedagogicznych  zajęć  terapeutycznych,  z 
rehabilitacji  leczniczej,  z  nieodpłatnych  zajęć  kulturalnych,  plastycznych  i 
umuzykalniających,  wypraw  na  basen,  wyjazdów  na  wycieczki,  do  teatru,  na 
koncerty  muzyczne.  W  naszych  przedsięwzięciach  uczestniczyli  wolontariusze, 
uczniowie z zaprzyjaźnionych mińskich szkół ponadgimnazjalnych.  
Przed kilku laty w ramach programu „Przełamać izolację” uformował się i rozwija 
się  KLUB  AKTYWNOŚCI.  Jest  to  przestrzeń  dla  dorosłej  młodzieży 
niepełnosprawnej,  naszych  podopiecznych,  gdzie  w  przyjaznej  atmosferze 
realizują   swoje  pasje,  rozwijają  zainteresowania  oraz  zdobywają  nowe 
umiejętności a także pożytecznie spędzają czas. Spotkania w KLUBIE AKTYWNOŚCI 
odbywały się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy. Młodzież  podczas 
zajęć  nabywała  nowe  umiejętności  niezbędne  do  samodzielnego  funkcjonowania  i 
rozwijała  je.  Prowadzona  była  dla  nich  bezpłatna  nauka  języka  angielskiego. 
Młodzież korzysta z systematycznych zajęć rehabilitacyjnych oraz indywidualnych 
porad  psychologicznych  a  także  brała  udział  w  grupowych  spotkaniach  pod 
kierunkiem  i  opieką  psychologa.  Młodzież  brała  udział  w  warsztatach 
artystycznych:  plastycznych  i  umuzykalniających.  Jedna  z  dziewcząt  rozwijała 
swoje zdolności muzyczne, w grze na kybordzie, czyniąc duże postępy. 

Młodzież  z  KLUBU  AKTYWNOŚCI  brała  udział  w  projekcie  "Urządzamy  Razem", 
realizowanym  przez  Federację  Organizacji  Służebnych  MAZOWIA  w  ramach  programu 
"Demokracja w działaniu", komponent partycypacja. Celem tego projektu było inicjowanie 
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konsultacji społecznych z udziałem osób niepełnosprawnych na temat dostępności urzędów 
dla  wszystkich  mieszkańców,  a  także  wypracowanie  społecznych  rekomendacji  i 
przekazanie ich urzędnikom. W listopadzie 2011r. odbyło się spotkanie informacyjne,  w 
grudniu  2011r.  młodzież  wzięła  udział  w  spotkaniu  diagnostycznym.  Projekt  będzie 
kontynuowany w roku 2012. W styczniu 2012r. młodzi obywatele wezmą udział w spacerze 
badawczym po mińskich urzędach. Młodzież z naszej organizacji wespół z urzędnikami i 
reprezentantami innych organizacji społecznych będą zastanawiać się jakie zmiany są 
potrzebne i realne do wprowadzenia, aby mińskie urzędy były przyjazne dla wszystkich 
mieszkańców.

Ponadto zrealizowaliśmy mniejsze projekty:

Projekt ”Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych powiatu mińskiego”. 
Celem projektu było wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, ich aktywizacja i 
profesjonalizacja  działań  przez  nie  prowadzonych,  ukierunkowanych  na  rozwiązywanie 
problemów lokalnych na terenie powiatu mińskiego. Projekt był realizowany przez cały 
rok .Prowadziliśmy wsparcie informacyjne dla organizacji pozarządowych, telefonicznie 
i w siedzibie organizacji oraz konsultacje księgowe.  Zakupiliśmy fachowe wydawnictwa 
do naszej biblioteczki III sektora. Dla chętnych dostępny był komputer, internet, 
kopiarka, drukarka. W LPI raz w tygodniu dyżurowała wolontariuszka.

Projekt  „Przyjazny  czas” -   skierowany  był  do  11  dzieci  z  mózgowym  porażeniem 
dziecięcym, mieszkańców okolicznych gmin. Cel – integracja i zmniejszenie izolacji 
społecznej 11 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałych na wsiach w powiecie 
mińskim i otwockim oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Zadanie realizowano od 
lipca do grudnia 2011r.  Dzieci skorzystały z bezpłatnych zajęć z zakresu terapii 
logopedycznej  i  komunikacji  pozawerbalnej,   systematycznych   zajęcia  usprawniania 
ruchowego,  zajęć  terapeutyczno  kompensacyjnych  oraz  zajęć  terapeutycznych  w  sali 
doświadczania świata. 

Projekt  „Cykl  imprez  okołoświątecznych” -  Celem  projektu  było  nauczenie  dzieci  i 
młodzieży  umiejętności  korzystania  z  dostępnej  oferty  kulturalnej  na  wysokim 
poziomie,  wzmocnienie  wiary  we  własne  możliwości,  nauczenie  wyzwalania  emocji, 
nauczenie właściwego, kulturalnego zachowania, zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń 
także rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, wzmocnienie akceptacji 
dzieci  i  dorosłych osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zorganizowaliśmy z 
udziałem  mińskich wolontariuszy cykl integracyjnych imprez kulturalnych związanych 
z  lubianymi  tradycjami:  obrzędami,  konkursami,  zwyczajami  andrzejkowymi  i 
przedświątecznymi  odwiedzinami  naszych  dzieci  i  młodzieży  w  teatrach.  Zabawa 
andrzejkowa odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim. W organizację przedsięwzięć wydatnie zaangażowali się wolontariusze i 
część  naszej  grupy  młodzieży  niepełnosprawnej.  W  imprezie  andrzejkowej  wzięło 
udział  ok  100  osób:  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawna,   ich  rodzice  oraz 
wolontariusze  i  goście.  Dla  dzieci  młodszych  zorganizowaliśmy  tradycyjną   już 
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wyprawę do teatru na przedstawienie lakowe. Natomiast dla młodzieży – wyjazd na 
koncert muzyczny zespołu Czerwone Gitary do Sali Kongresowej w Warszawie. 

Projekt „13 LAT RAZEM”  - Celem zadania była integracja społeczna  dzieci i młodzieży 
z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  ze  zdrowymi  osobami,  poprzez  ich  uczestnictwo  w 
atrakcyjnej imprezie kulturalnej, dostosowanej do możliwości percepcyjnych głównych 
uczestników,  z  udziałem  wolontariuszy,  aktywizacja  społeczna  młodzieży 
niepełnosprawnej,   wspieranie  jej  aktywności  poprzez  włączenie  w  działania 
organizacyjne  przedsięwzięcia.  Naszym  celem  była  także  poprawa  funkcjonowania 
otoczenia  osób  niepełnosprawnych  -   rodziców  i  wolontariuszy,  poprzez  kontakt 
bezpośredni z dziećmi w warunkach  relaksujących; możliwość spojrzenia „z boku” na 
aktywności  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej,  ich  wspólną  zabawę  ze  zdrowymi 
uczestnikami,  poznanie  przez  wolontariuszy  zachowania  dzieci  niepełnosprawnych  w 
sytuacji  zabawy,  relacji  z  rodzicami  na  neutralnym  gruncie.  Zależało  nam  na 
wzmocnieniu akceptacji dziecka niepełnosprawnego w naszym  środowisku. 
W  ramach  tego  projektu  zorganizowaliśmy  w  dniu  7  grudnia  regionalną  integracyjną 
imprezę  kulturalną  dla  dzieci  i  młodzieży  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  ich 
opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół stowarzyszenia. Było to uroczyste, spotkanie 
świąteczne,  o  treściach  nawiązujących  do  Światowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych 
(obchodzonego 3 grudnia), Dnia Wolontariusza (obchodzonego 5 grudnia) oraz tradycji 
świąt Bożego Narodzenia. Podczas imprezy zaprezentowaliśmy dorobek Stowarzyszenia. Za 
wieloletnią  współpracę  podziękowaliśmy  wolontariuszom,  wręczając  im  pamiątkowe 
dyplomy.  Do  działań  organizacyjnych  imprezy  aktywnie  włączyła  się  nasza  młodzież, 
osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będąca 
na co dzień uczestnikami  Klubu Aktywności  działającego przy Stowarzyszeniu. Młodzież 
pod kierunkiem pedagogów z udziałem wolontariuszy przygotowała zaproszenia na naszą 
imprezę oraz dekoracje sali.
Podczas uroczystej kolacji, odbywającej się w pięknych wnętrzach wynajętej sali w 
hotelu  EKWOS  w  Grębiszewie,  niedaleko  Mińska  Mazowieckiego  przybył  Mikołaj,  który 
obdarował  dzieci  słodkimi  prezentami,  przygotowanymi  przez  rodziców.  Atrakcją 
spotkania  był  występ  zaproszonego  zespołu  muzycznego  „Rozdwojenie  jaźni”.  Całość 
imprezy poprowadził  w atrakcyjny sposób, profesjonalny konferansjer – animator zabaw 
– konkursów z nagrodami, wspólnych pląsów i karaoke, dostarczając dzieciom i młodzieży 
wiele  niezapomnianych  wrażeń.  Na  uroczystość  przybyli  zaproszeni  goście: 
przedstawiciele  władz  powiatu  i  miasta  Mińska  Mazowieckiego,  przyjaciele 
Stowarzyszenia. To miłe spotkanie towarzyskie w szerokim gronie, wspólna zabawa z 
udziałem przyjaciół wolontariuszy było bardzo ważne dla naszych podopiecznych i ich 
rodzin. Bez takich uroczystości życie byłoby szare i smutne. 

Ponadto członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych szkoleniach, konsultacjach 
i konferencjach na temat edukacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem, na 
temat zasad działania ngo, na temat współpracy z samorządem. 
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Członkowie  Stowarzyszenia,  osoby  z  niepełnosprawnościami  brali  udział  w  projekcie 
„ Urządzamy Urząd” wdrażanym przez Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA.

29 marca 2011r – udział w konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. 
Osób  Niepełnosprawnych  i  Fundację  Promyk  słońca  w  Sali  Kolumnowej  Sejmu  RP  pt.
„  Dziecko  z  niepełnosprawnością.  Ocena  stanu  aktualnego  i  perspektywy  stworzenia 
zintegrowanego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej”

30  marca  2011r.   -  Spotkanie  mazowieckim  organizacji  pozarządowych  w  Siedlcach 
zorganizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, na temat współpracy z samorządem, 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

11 kwietnia 2011r. – Uroczyste spotkanie Przyjaciół. Partnerów i Sympatyków Wspólnej 
Drogi zorganizowane przez Fundację WSPÓLNA DROGA.

26  kwietnia  2011r.  –  Walne  Posiedzenie  Wojewódzkiej  Społecznej  Rady  ds.  Osób 
Niepełnosprawnych, zorganizowane we współpracy Rady z Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej.

27 kwietnia 2011r. – Konferencja „Równe Szanse w pracy – niepełnosprawni obywatele w 
Polsce i w krajach Unii Europejskiej”, zorganizowana  w Sejmie przez Parlamentarny 
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, Koalicję na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, ZUS, 
Stowarzyszenie  Przyjaciół  Integracji  i  Europejskie  Stowarzyszenie  Świadczeniodawców 
Usług dla Osób Niepełnosprawnych.

20  maja  –  10  czerwca 2011r. –  udział  w  pracy  zespołu  powołanego  do  opracowania 
„Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Mińska Mazowieckiego na lata 
2011 – 2015”

16  września  2011r.   udział  w  VI   Ogólnopolskim  Forum  Inicjatyw  Pozarządowych  - 
Warszawa

30 września – 2 października 2011r. -  udział w szkoleniu w ramach projektu „WSPÓLNA 
DROGA – WSPÓLNY CEL” pt.  „Organizacja wolontariatu w pracy NGO” zorganizowanym przez 
Fundację WSPÓLNA DROGA

 4 października 2011r.  - udział w ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Ekonomicznych 
prowadzonej  przez  wizytatorów  ds.  ewaluacji  reprezentujących  Kuratorium  Oświaty  w 
Warszawie.

11 października 2011r. - zarząd stowarzyszenia oraz wicestarosta miński , dyrektor 
PCPR i dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie  odbyli wizytę w Zamościu w 
celu poznania form pomocy osobom niepełnosprawnym  i standardów w zakresie opieki, 
edukacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zamojskim ośrodku.
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21 – 23 października 2011r. – udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację WSPÓLNA 
DROGA w  ramach  projektu  „Wspólna  Droga  -  Wspólny  Cel”  na  temat  „Ocena  potrzeb  w 
środowisku lokalnym - fundamentem dobrze zaplanowanego projektu”.

17 -18 listopada 2011r. – udział w szkoleniu „Program Aktywności Lokalnej” jako metoda 
pracy  socjalnej,  zorganizowanego  przez  Mazowieckie  Centrum  Polityki  Społecznej  w 
Warszawie.

23  listopada   2011r.   udział  w  spotkaniu  Wojewódzkiej  Społecznej  Rady  ds.  Osób 
Niepełnosprawnych  z  organizacjami  pozarządowymi,  zorganizowanym  przez  Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej.

29 listopada 2011r.  Spotkanie członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
na temat podsumowania działalności, realizacji projektu dotyczącego standardów usług 
rehabilitacyjnych oraz perspektyw dla ngo działających na rzecz osób niepełnosprawnych 
w 2012r.

1 grudnia 2011r. – Spotkanie informacyjno konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi 
zorganizowane przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego na temat programu 
współpracy  z samorządem i  przygotowania ofert na realizację zadań publicznych.

2  grudnia  2011r.  Szkolenie  PFRON  w  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  na  temat 
zadań realizowanych w ramach 9 konkursu.

W  trakcie  realizacji  programu  „Przełamać  izolację”  organizowaliśmy, 
współorganizowaliśmy oraz wzięliśmy udział w wielu imprezach integracyjnych w 
mieście  i  poza  miastem,  z  udziałem  wolontariuszy,  organizowanych  przez  inne 
organizacje i instytucje:

• integracyjne  rodzinne  wyjścia  na  basen  w  Mińsku  Mazowieckim  i  w 
Wesolandii w Wesołej k/Warszawy (od stycznia do grudnia 2011) 

• udział w „Festynie Rodzinnym Majówka 2011” (3.05.2011), 

• wyjazd grupy młodzieży, wolontariuszy i rodziców do Warszawy na Paradę 
Szumana   (7.05.2011),

• wyjazd rodzin z okazji Dnia Dziecka na Rodzinną Integracyjną Olimpiadę 
Sportową do Warszawy na zaproszenie Stowarzyszenia KRASNAL (11.06.2011),

• wspólna z psychologiem wyprawa młodzieży do pizzerii (5.06.2011),

• wyjazd młodszych dzieci i rodziców do warszawskiego ZOO  (17.09.2011),
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• wyjazd  na  przedstawienie  „Koziołek  Matołek”  do  teatru  na  Woli. 
(5.11.2011)

• wyjazd młodzieży na Koncert Zespołu Czerwone Gitary do Sali Kongresowej w 
Warszawie (12.11.2011)

• udział dzieci, młodzieży, rodziców w integracyjnym spotkaniu andrzejkowym 
w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Mińsku  Mazowieckim  na  zaproszenie 
Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów tej Szkoły (2.12.2011),

• udział  dzieci  i  rodziców  w  Mikołajkach  integracyjnych  na  zaproszenie 
społeczności  Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 
Mazowieckim(7.12.2011 po południu),

• udział  dzieci  i  rodziców  w  Koncercie  Mikołajkowym  w  Zespole  Szkół 
Budowlanych  na  zaproszenie  Stowarzyszenia  „Dzieciom  Radość”  z  Ignacowa 
(7.12.2011 rano )

• Wyjazd członków Stowarzyszenia do Teatru Rampa na przedstawienie „Babskie 
party”  (14.12.2011).

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej

4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia  - w załączeniu 

5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem źródeł. 

Prowadziliśmy działalność statutową nieodpłatną i odpłatną. Dotacje budżetowe zostały 
pozyskane w drodze konkursów ogłoszonych  na realizację konkretnych zadań. Podpisane 
zostały  stosowne  umowy  na  realizację  tych  działań.  Wszystkie  zadania  zostały 
rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami.

a) PRZYCHODY z działalności statutowej nieodpłatnej - 2011 319 935,65

Składki członkowskie określone statutem 6 269,00

Razem inne przychody określone statutem, 
w tym: 313 666,65

Inne przychody - Łączne DOTACJE BUDŻETOWE zgodnie z umowami, w tym: 215 588,54

1) PFRON Oddział Warszawa 139 224,22
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a) PRZYCHODY z działalności statutowej nieodpłatnej - 2011 319 935,65

2) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej (ze środków PFRON) 20 100,01

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ze środków PFRON) 6264,00

4) Mazowiecki Urząd Wojewódzki 10 000,31

5) Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 10 000,00

6) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 30 000,00

 Przychody art.27 Ustawy pdoof 1% 48 168,23

Inne przychody - Łączne przychody ze środków prywatnych
 w tym: 17 173,88

1) DOTACJE PRYWATNE  Fundacja WSPÓLNA DROGA 3 770

2) DAROWIZNY FINANSOWE  - firmy
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mińsk Mazowiecki; Laboratorium 
Kosmetyczne CANEXPOL Sp z o.o. Stojadła; KONSTANS Sp zo.o. Mińsk 
Mazowiecki; PBH REMEX Mińsk Mazowiecki; Skład Materiałów Budowlanych 
REPLIN Sp.J. Choszczówka Stojecka; TEXTILES Andrzej Gil Mińsk 
Mazowiecki; KWW Nasza Żórawka Sulejówek; KWW NIEZALEŻNA OGRODOWA 
Cegłów; Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 9 712,22

3) DAROWIZNY FINANSOWE – osoby prywatne 3 691,66

Przychody pozafinansowe, w tym: 32 736

1) DAROWIZNY RZECZOWE  - firmy:  Procter & Gamble DS Polska Sp.z o.o; 
a także TNT Express Polska – nieodpłatne usługi kurierskie. 5 996

2) Nieodpłatne użyczenie lokalu na prowadzenie działalności statutowej 18 000

3) Przychody z tytułu wolontariatu 8 740

b) Pozostałe przychody – 0,01zł  
Firma u której kupiliśmy materiały a zapłata nastąpiła kartą debetową, nie 
uwzględniła w pobieranych należnościach za pomocą karty groszy w wysokości 0,01zł.  

c) Przychody finansowe  – 1815,38, Są to odsetki od środków na rachunkach 
bankowych.

d) przychody z działalności odpłatnej – 3 200zł
Środki od Fundacji „Zdążyć z pomocą” za zorganizowanie 80 godzin zajęć 
terapeutycznych dla podopiecznego Fundacji.

6)Informacja o poniesionych kosztach (bez amortyzacji) na realizację celów 

statutowych 
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Prowadziliśmy działalność nieodpłatną pożytku publicznego i odpłatną pożytku 
publicznego. W ramach działalności nieodpłatnej realizowaliśmy programy i 
projekty, na które pozyskaliśmy dotacje budżetowe i pozabudżetowe oraz darowizny 
finansowe i rzeczowe, środki finansowe z odpisów 1% podatku. 

a) Koszty stanowiące świadczenia niepieniężne: nieodpłatne zajęcia 
terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjne, wycieczki i imprezy dla dzieci, 
rodziców, paczki świąteczne, dary rzeczowe takie jak: pieluchy, środki czystości 
i kosmetyki; nieodpłatne zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne dla 
rodzin i młodzieży; nieodpłatne konsultacje, pomoc informacyjna  dla członków 
organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego.

b) Nie było świadczeń pieniężnych

c) STRUKTURA      KOSZTÓW  DZIAŁALNOŚCI  NIEODPŁATNEJ  I ODPŁATNEJ w  2011r. 

a) koszty realizacji zadań statutowych 
nieodpłatnych pożytku publicznego  - 
realizowane projekty i programy – razem 
w tym: 334 008,19 finansowanie

Program “PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ” 278 373,94

179 224,22-dotacje budżetowe; 
3770- dotacja Wspólna Droga ; 9 
712,22 -darowizny firmy; 3 
691,66-darowizny os. Fizyczne; 
18 000- użyczenia;            57 
627,27 – 1% podatku; 2 184,65 – 
składki członkowskie; 653,43 – 
odsetki bankowe; 6 510,49 –
darowizny z ubiegłych lat.

Projekt “LOKALNY PUNKT INFORMACJI” 1 725,69

584,74 – 1% podatku; 1140,95 – 
odsetki bankowe

pomoc materialna rzeczowa (środki 
czystości i pielęgnacyjne od 
PROCTER&GAMBLE) 5 229,00

4496- Dary rzeczowe z b. roku; 
733 – dary rzeczowe z ub. Roku

Projekt „Przyjazny czas” 14 250,31

10 000,31 dotacja rządowa; 2000- 
wolontariat; 2250 – 1% podatku

Projekt „Cykl imprez okołoświątecznych” 10 471,10

6 264 – PCPR; 3740 – 
wolontariat; 467,10 -1% podatku

Koszty  udziału w konferencjach i 
szkoleniach 837,13 Składki członkowskie

Projekt 13 LAT RAZEM 23 121,02

20 100,01 – dotacja MCPS; 3 000 
– wolontariat; 21,01 – odsetki 
bankowe

b) koszty administracyjnej obsługi 
programów 

6 116,52
3 247,22 - Składki członkowskie; 
1 369,30 1% podatku; 1 500 – 
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darowizny usług kurierskich

c) Koszty działalności odpłatnej 3 200
Zapłaciła Fundacja „Zdążyć z 
pomocą” z subkonta podopiecznego 
– 3200zł

RAZEM koszty działalności statutowej 343 324,71

7) Informacje o strukturze o strukturze kosztów administracyjnych

Rodzaj kosztów administracyjnych kwota

zużycie materiałów i energii 433,56

usługi obce 1 931,08

podatki i opłaty – wyciągi KRS 508,00

wynagrodzenia 1 000,00
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym rozliczenie wyniku 
finansowego z 2010r. - nadwyżka kosztów na przychodami w roku 
poprzednim – 1780,60zł. 2 243,88

RAZEM koszty administracyjne 6 116,52

8) dane o:

a)liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej,   

Nie było zatrudnionych na umowę o pracę.  Nie prowadzono działalności gospodarczej.

b)łącznej  kwocie  wynagrodzeń  wypłaconych  przez  stowarzyszenie  z  podziałem  na 
wynagrodzenia,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,  z  wyodrębnieniem  całości  tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

wynagrodzenie brutto od umów o pracę  -  nie było
nagrody, premie, inne – nie było
nie prowadzimy działalności gospodarczej

c)wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom  zarządu  i  innych  organów  stowarzyszenia  oraz osobom  kierującym  wyłącznie 
działalnością  gospodarczą  z  podziałem  na  wynagrodzenia,  nagrody,  premie  i  inne 
świadczenia,

Nie  było  wynagrodzeń,  premii,  innych  świadczeń  dla  członków  zarządu  i  komisji 
rewizyjnej. Swoje funkcje pełnią oni nieodpłatnie.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
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a) Zatrudniono na umowy cywilnoprawne 27 osób, specjalistów i personel pomocniczy do 
realizacji projektów: „Przełamać izolację”, „Przyjazny czas”, 13 LAT RAZEM, 
podpisując z nimi  35 umów cywilno prawnych. 
• fizjoterapeuci -  5 osób 
• pedagodzy, terapeuci  -  9 osób
• psycholodzy – 1 osoba
• specjalista ds procesów i systemów informatycznych – 1 osoba
• specjalista ds informacji społeczno prawnej – 1 osoba
• specjalista ds wprowadzania danych „Ewidencja Godzin Wsparcia” - 1 osoba
• koordynator  realizacji projektu „Przełamać izolację”– 1 osoba
• specjalista  asystent osoby niepełnosprawnej – 1 osoba
• specjalista – redaktor merytoryczny strony internetowej - 1 osoba
• specjalista – administrator strony internetowej - 1 osoba
• specjalista ds. przygotowania i wykonania koncertu muzycznego - 1 osoba
• księgowa – 1 osoba 
• specjalista ds. kadrowo płacowych – 1 osoba
• specjalista ds. obsługi finansowo administracyjnej programów – 1 osoba
• sprzątaczka – 1 osoba

b) Podpisano 51  umów - porozumienia na wykonywanie pracy ochotniczej z młodzieżą i 
osobami dorosłymi  na okres dłuższy niż 31 dni, do realizacji projektów i Programu 
„Przełamać izolację”.

1) 34 umowy z wolontariuszami w projekcie „Cykl imprez okołoświątecznych”: 

 1 koordynator,  

 1 księgowa, 

 opiekunowie wolontariatu – 2 osoby, 

 30 młodych wolontariuszy – uczniów mińskich szkół ponadgimnazjalnych.

2) 2  umowy z wolontariuszami w projekcie „Przyjazny czas”: 

 1 koordynator, 

 1 księgowa, 

   3) 10 umów z wolontariuszami w projekcie „13 LAT RAZEM”: 

 obsługa biurowa 2 osoby, 

 1 koordynator, 

 pedagodzy – 4 osoby, 
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 inni specjaliści merytoryczni – 3 osoby.

4) 5 umów z wolontariuszami udzielającymi się w stowarzyszeniu, systematycznie 
pomagającymi dzieciom w trakcie zajęć terapeutycznych i odwiedzającymi ich w 
domach rodzinnych – projekt „Przełamać izolację”

e)udzielonych  przez  stowarzyszenie  pożyczkach  pieniężnych,  z  podziałem  według  ich 
wysokości,  ze  wskazaniem  pożyczkobiorców  i  warunków  przyznania  pożyczek  oraz  z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Zgodnie ze statutem nie udzielano pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Założono rachunek „Dobry zysk dla firm” w Banku PEKAO S.A.O/Mińsk Mazowiecki. . Kwota 
na dzień bilansowy – 62 966,47zł. Uzyskane, korzystniejsze odsetki niż na zwykłym 
rachunku bankowym, wykorzystano na realizację celów statutowych.

g)wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Nie dotyczy, nie nabyliśmy obligacji, akcji.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
to nabycie, nabytych pozostałych środkach trwałych,

Nie nabywaliśmy nieruchomości. 

j)wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

AKTYWA
A.   Aktywa trwałe  

Wartości niematerialne i prawne i  rzeczowe aktywa trwałe oraz rzeczowe aktywa 
trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszone o planowe odpisy amortyzacyjne, jeśli wartość netto nabytego środka 
była większa niż 3500zł. Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia 
Krok dalej zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągania celów 
statutowych stowarzyszenia. 
Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia; należności w 
kwocie wymaganej zapłaty; środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wg wartości 
nominalnej.

A. I Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne to licencja na program księgowy SYMFONIA, 
zakupiony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Krok dalej, o  wartości 
początkowej 2 229,55zł,  
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A. II Rzeczowe  aktywa  trwałe 
Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia Krok dalej zostały 
zakupione do realizacji programów w celu osiągania celów statutowych 
stowarzyszenia. Są to pomoce i urządzenia wykorzystywane do rehabilitacji i 
terapii dzieci oraz platforma dźwigowa, całkowicie zamortyzowane. Wartość 
rzeczowych aktywów trwałych  - 128 088,80zł. Umorzenie rzeczowych aktywów 
trwałych – 128 088,80zł.

B  .   Aktywa obrotowe  .

B.I  Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - dary rzeczowe o wartości łącznej 2 730 zł, 
w tym: gadżety otrzymane od Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, z przeznaczeniem do 
realizacji celów statutowych, nie wykorzystane w roku 2005-2011 a przewidziane do 
wykorzystania w latach następnych – wartość 1230zł. oraz stół do masażu otrzymany w 
darze w grudniu 2010r – wartość 1500zł, przewidziany do przekazania do użytku w 
styczniu 2012r.

B.II Należności krótkoterminowe  – 4 037 zł.,  wykazywane wg wartości podlegającej 
zapłacie; w tym należności z tytułu umowy  z Fundacją WSPÓLNA DROGA – II cz. dotacji, 
płatna w 2012r. – 3875 zł, oraz nadpłata podatku od płac – 162 zł, do zwrotu w 2012r. 
przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim.

B.III Inwestycje krótkoterminowe -  63 170,43 zł. 

B.III.1. - Środki pieniężne  - 63 170,43zł. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia 
Krok dalej, wycenia się w wartości nominalnej i  wykazane zostały na podstawie 
wyciągów bankowych oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na 
dzień 31.XII. 2011r. 
Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk 
Mazowiecki  20 1240 2702 1111 0000 
3041 4651

Rachunek 
bieżący 

124,45zł, 

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk 
Mazowiecki   41 1240 2702 1111 0010 
0564 1894

Rachunek 
pomocniczy 
dla 
środków 
PFRON    

1,98 zł, to odsetki do zwrotu do 
PFRON zgodnie z umową z PFRON

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk 
Mazowiecki  98 1240 2702 1111 0010 
1563 79

Rachunek 
pomocniczy 
dla 
środków 
celowych

0,03 zł, odsetki bankowe

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk 
Mazowiecki 71 1240 2702 2111 0010 6273 
4830

Rachunek 
„Dobry 
zysk”

62 966,47 zł
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Środki w kasie Stowarzyszenia Krok 
dalej  

Kasa 77,50  zł

C . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    - 241,90zł  .

W 2011r. zakupiono domenę. Poniesiono wydatek, dotyczący przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Wykazane są tu kwoty, które będą przypadały do rozliczenia w 2012r.

PASYWA

A. Fundusze własne – 64     292,35zł.  

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszy własnych, powiększana, bądź 
pomniejszona o wynik finansowy.

W skład funduszy własnych wchodzą: 

A.I.  Fundusz statutowy  - 82 666,02zł  

A.III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -   ( -)18 373,67

A.III.2. Ujemny wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011 – 18 373,67zł.  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 5     886,98zł  

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne  - 676,98zł

B.II.2 Inne zobowiązania: 676,98 zł , w tym: 

675 zł – wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia, do zapłaty w styczniu 2012r. 

1,98 zł  dotyczy  zwrotu  odsetek do PFRON uzyskanych na koncie  pomocniczym dla 
środków PFRON, zgodnie z zapisami w umowie z tą instytucją.

B.IV.1  Rozliczenia międzyokresowe przychodów:  -  5210 zł.  Rozliczenie obejmuje 
równowartość otrzymanych i należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie 
nastąpi w  przyszłych okresach sprawozdawczych.

• Dary rzeczowe  - gadżety otrzymane od Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, z 
przeznaczeniem na realizację celów statutowych, nie wykorzystane w latach 2005-
2009 a przewidziane do wykorzystania w latach następnych  - 1230zł.
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• Przychody przyszłych okresów z tytułu Umowy z Fundacją WSPÓLNA DROGA -  3980 zł.

2)  Uzupełniające  dane o aktywach i pasywach;  

a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego

wartość 
początkowa na 
początek roku 
obrotowego

zwiększenie z 
tytułu zakupu, 
aktualizacji, 

inne

zmniejszenie 
wartości 

początkowej
stan na koniec 
roku obrotowego

1) grunty( w tym prawo 
użytkowania gruntu) 0,00 0,00

2)budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3) urządzenia techniczne i 
maszyny 0,00 0,00

4)środki transportu 0,00 0,00

5) inne środki trwałe: 128 088,80 128 088,80

RAZEM 128 088,80 128 088,80

b) Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego

dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

zwiększenia 
umorzeń: 

dotychczasowyc
h przejętych z 

zakupów, 
pozostałych

zmniejszeni
a umorzeń 

stan na koniec 
roku obrotowego

1) grunty (w tym prawo 
użytkowania gruntu) 0,00 0,00

2)budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00

3) urządzenia 
techniczne i maszyny 0,00 0,00

4)środki transportu 0,00 0,00
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5)Inne środki trwałe: 128 088,80 128 088,80

9)dane  o  działalności  zleconej  stowarzyszeniu  przez  podmioty  państwowe  i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 

wyniku finansowym tej działalności,

W 2011r. otrzymywaliśmy dotacje samorządowe i rządowe, w wyniku rozstrzygniętych konkursów, w których  

wzięliśmy udział, na wsparcie realizowanych projektów: 

 „Przełamać izolację”; - Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Starostwo Powiatowe, PFRON.  Wynik 

finansowy – 0,00zł

 „Przyjazny czas; - Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wynik finansowy – 0,00zł

 „Cykl  imprez  okołoświątecznych” -  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mińsku 

Mazowieckim, ze środków PFRON.  Wynik finansowy – 0,00zł

 „13 Lat razem” – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Mazowiecki Urząd Marszałkowski, ze 

środków PFRON. Wynik finansowy – 0,00zł

Nie mieliśmy zadań zleconych dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ze wszystkich umów wywiązaliśmy się, dotacje zostały rozliczone w 100%. Wszystkie środki finansowe z 

dotacji zostały wydane zgodnie z kosztorysami i umowami, nie było zwrotów z dotacji.

10)  informację  o  rozliczeniach  stowarzyszenia  z  tytułu  ciążących  zobowiązań  podatkowych,  a  także  
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie rozliczyło się z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z ZUS z tytułu 

obowiązkowych składek za 2011r, do końca grudnia 2011r.

Zgodnie  z  art.  17  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  z  dnia  15  lutego  1992r.  dochody 

stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku.

Stowarzyszenie  składa  deklaracje:  CIT  8;  PIT11/8B;  PIT4R  oraz  deklaracje  do  ZUS  dotyczące  osób 

wykonujących zlecenia na umowy cywilnoprawne. 

Stowarzyszenie zostało zwolnione, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT2.

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT.

11) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona  kontrola, a jeśli była to jej  
wyniki.

W  okresie  sprawozdawczym  była  przeprowadzona  kontrola  prawidłowości  realizacji  zadania  „Przełamać 

izolację” realizowanego w 2010r. Kontrolę przeprowadził Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki 

Społecznej. Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości 

oraz prawidłowości wykorzystania dotacji i prowadzonej dokumentacji dotyczącej zadania z zakresu pomocy 
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społecznej,  zleconego na  podstawie  umowy nr  WPS.VI.1/2010 z  dnia  17.07.2010r.  zawartej  z  Wojewodą 

Mazowieckim. 

Cyt. z Wystąpienia pokontrolnego: „W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Zespół  

kontrolny  pozytywnie  ocenił  działalność  stowarzyszenia  w  tworzeniu  jak  najlepszych  warunków  do 

wszechstronnego  rozwoju,  opieki,  leczenia,  rehabilitacji  leczniczej  i  społecznej,  edukacji,  rozwijania 

zainteresowań, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i 

innymi  schorzeniami  powstałymi  w  wyniku  uszkodzenia  CUN.  Przedłożone  podczas  kontroli  dokumenty 

dotyczące  realizacji  zadania  potwierdzają,  że  jest  ono  realizowane  zgodnie  z  zawartą  umową.  Wobec 

przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, odstąpiono od wydania zaleceń 

pokontrolnych.”

Podziękowania
Bardzo dziękujemy Nowożeńcom  Państwu Agnieszce i Pawłowi  Janda, którzy zrobili nam 
ogromnie miłą niespodziankę, przekazując naszym dzieciom pomoce edukacyjne i 
plastyczne, 
które otrzymali w prezencie od swoich gości weselnych zamiast kwiatów. 

Bardzo dziękujemy Nowożeńcom Państwu Agacie i Bartłomiejowi Kowalskim, za przekazane 
pieniądze na działalność Stowarzyszenia, które otrzymali w prezencie od swoich gości 
weselnych zamiast kwiatów. 

Bardzo dziękujemy zarządom i pracownikom niżej wymienionych firm 
oraz osobom prywatnym, które wsparły naszą działalność statutową.

• TNT Express Polska  Warszawa – nieodpłatne usługi kurierskie przez cały rok 

• Firma KONSTANS  Sp. z o.o.  Mińsk Mazowiecki – darowizna finansowa 

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mińsk Mazowiecki – darowizna finansowa

• Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL Sp. z o.o.  Stojadła – darowizna finansowa

• Firma KONSTANS  Sp. z o.o.  Mińsk Mazowiecki – darowizna finansowa

• Skład  Materiałów  Budowlanych  REPLIN  Sp.  J.  Choszczówka  Stojecka  –  darowizna 
finansowa

• PBH REMEX Mińsk Mazowiecki – darowizna finansowa

• TEXLILES Andrzej Gil Mińsk Mazowiecki – darowizna finansów

• Zespół  Szkół  Ekonomicznych  w  Mińsku  Mazowieckim  –  Uczniowie  i  Pracownicy   - 
darowizna finansowa z przeprowadzonej na terenie szkoły akcji charytatywnej. 
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Dziękujemy  Komitetom  Wyborczym,  które  przekazały  środki  pozostałe  z  rozliczenia 
finansowania kampanii wyborczej:

 Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA OGRODOWA Cegłów

 Komitet Wyborczy Przemysława Rybarczyka Sulejówek

 KWW Nasza Żórawka PL.ST. Czarnieckiego Sulejówek

Bardzo dziękujemy za dary rzeczowe firmie Procter & Gamble DS Polska Sp.z o.o., która 
za pośrednictwem Fundacji WSPÓLNA DROGA przekazała nam dary: pampersy, chemię 
gospodarczą i kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci. 

 

Pomogli nam ludzie wielkiego serca, darczyńcy prywatni, 
wpłacający kwoty jednorazowo, 

a szczególnie ci z nich, którzy zaofiarowali 
systematyczne wpłaty na naszą działalność.

Bardzo dziękujemy Paniom i Panom:  Renacie Piekarskiej,  Joannie Bieniek, Dorocie 
Gałązka, Ewelinie Jurkowskiej,  Grażynie Wiącek,  Małgorzacie Witkowskiej, Jolancie 
Karpińskiej, Markowi Ozimkowi i  Grzegorzowi Żołądkowi. 

Dziękujemy za zaufanie wszystkim Państwu, którzy wskazaliście naszą organizację 
jako godną otrzymania 1% Waszego podatku. W 2011r. na nasze konto wpłynęła kwota 
48     168,23zł  

Serdecznie dziękujemy w imieniu społeczności Stowarzyszenia Krok dalej.

Mińsk Mazowiecki, dnia 15 czerwca 2012 roku

Zatwierdzono przez Zarząd dnia 15 czerwca 2012r.
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załącznik do Sprawozdania merytorycznego 
z działalności w 2011 roku.

SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU W 2011r.

LP Liczba 
uchwał

Data podjęcia 
uchwał

Czego uchwała dotyczyła Kto zatwierdził

1 3 3.01.2011 W sprawie realizacji programów i 
projektów w 2011r., 
 
W sprawie zatrudniania osób zgodnie 
z harmonogramami i kosztorysami 
projektów, 

W sprawie przyjęcia aneksu do 
Zakładowej Polityki Finansowej na 
2011r.

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk, Wiesława 
Cichocka, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek 

2 1 25.01.2011 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
pani Grażynie Wiącek, do działania 
i składania oświadczeń woli w 
imieniu Zarządu Mazowieckiego 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym  przed Burmistrzem 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Zarządem Powiatu Mińskiego w 
sprawach dotyczących podpisywania 
umów, aneksów do umów, wniosków, 
sprawozdań z realizacji zadania a 
także negocjowania warunków 
realizacji umów w 2011r.

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk, Wiesława 
Cichocka, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

3 1 24.02.2011 W sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania  merytorycznego i 
finansowego z działalności 
stowarzyszenia w 2010r

.

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk, Wiesława 
Cichocka, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

4 1 15.04.2011 W sprawie zatwierdzenia kandydatury 
pani Grażyny Wiącek na delegata na 
Walne Zgromadzenie Federacji 
MAZOWIA w dniu 13 maja 2011r.

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk, Wiesława 
Cichocka, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

5 1 13.05.2011 W sprawie wprowadzenia instrukcji 
dotyczącej przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu.

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek
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6 2 8.06.2011 W sprawie wprowadzenia instrukcji 
dotyczącej gospodarki kasowej;
 
w sprawie podjęcia współpracy z 
panem Andrzejem Gilem prowadzącym 
firmę G&G Textiles Andrzej Gil

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk,  Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

7 4 13.07.2011 W sprawie zgłoszenia Prezesa 
Zarządu pani Grażyny Wiącek do 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych, w 
odpowiedzi na ogłoszenie Starosty 
Mińskiego.

8w sprawie zgłoszenia Wiceprezesa 
Zarządu pani Aliny Majszyk jako 
kandydatki na członka zespołu 
interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w odpowiedzi na pismo 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 

w sprawie udziału pani Grażyny 
Wiącek  w konferencji VI 
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, we wrześniu 2011r., 
w odpowiedzi na zaproszenie 
Stowarzyszenia na Rzecz FIP.

w sprawie inicjacji powołania 
Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.

Grażyna Wiącek, Alina 
Majszyk,  Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

8 1 14.10.2011 w sprawie wynajęcia lokalu na 
prowadzenie działalności 
statutowej.

Cichocka Wiesława, 
Sylwester Redosz, 
Katarzyna Tomaszewska

9 1 8.11.2011 w sprawie przyjęcia rezygnacji pani 
Aliny Majszyk z  pełnienia funkcji 
Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia

Grażyna Wiącek, Cichocka 
Wiesława, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

10 1 12.12.2011 w sprawie przyjęcia rezygnacji pani 
Wiesławy Cichockiej z  pełnienia 
funkcji Sekretarza Zarządu i 
wyboru pani Wiesławy Cichockiej do 
pełnienia funkcji Wiceprezesa 
Zarządu Stowarzyszenia

Grażyna Wiącek, Sylwester 
Redosz, Katarzyna 
Tomaszewska, Marlena 
Żołądek

10 16 RAZEM
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