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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina MIŃSK MAZOWIECKI

Powiat MIŃSKI

Ulica BUDOWLANA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość MIŃSK 
MAZOWIECKI

Kod pocztowy 05-300 Poczta MIŃSK MAZOWIECKI Nr telefonu 257580505

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 71158050100000 6. Numer KRS 0000098165

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grażyna Wiącek Prezes Zarządu TAK

Wiesława Cichocka Wiceprezes Zarządu TAK

Marianna Nowicka Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Matosek Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Barankiewicz Członek TAK

Marzena Grochowska Członek TAK

Hanna Pielasa Prewodnicząca TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z mózgowym 
porażeniem dziecięcym  i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku 
uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom;

2. tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju 
dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, i ich pełnego, 
aktywnego udziału w życiu społecznym; 

3. egzekwowanie 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; 

4. reprezentowanie środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem 
dziecięcym w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych 
rodzin;

5. celem Stowarzyszenia jest także  wspieranie informacyjne, szkoleniowe 
i techniczne organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
działających 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 niepełnosprawnych;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów, 
ułatwianie kontaktów, wymianę doświadczeń między rodzicami poprzez 
udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, 
grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych, 
spotkaniach integracyjnych itp.; 

2. zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów 
prawnych, zalecanych form opieki, usprawnienia i nauczania dzieci i osób 
dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym;

3. 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 dotyczących zagadnień 
związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym;

4. współdziałanie z organami administracji państwowych, 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; 

5. inicjowanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej i 
edukacji dzieci  i osób dorosłych niepełnosprawnych;

6. 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;

7. samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu 
eksperymentalnych i nowatorskich placówek rehabilitacyjno - 
adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków 
zajęciowych, punktów rehabilitacyjnych, punktów przedszkolnych, 
warsztatów terapii zajęciowej, świetlic, przedszkoli i szkół integracyjnych, 
klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w 
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warunkach domowych;

8. 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 itp.;

9. animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego 
wokół pomocy dzieciom i osobom dorosłym z mózgowym porażeniem 
dziecięcym i ich rodzinom;

10. organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań specjalistów i ekspertów 
w zakresie edukacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych 
osób niepełnosprawnych;

11. organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów 
rehabilitacyjno wypoczynkowych, kolonii i obozów integracyjnych oraz 
integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych osób 
niepełnosprawnych;

12. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami dzieci z 
mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami;

13. udzielenie pomocy materialnej rodzinom z dzieckiem z mózgowym 
porażeniem dziecięcym,  znajdujących się w szczególnie trudnych 
warunkach socjalno-bytowych;

14. gromadzenie funduszy na cele działalności Stowarzyszenia poprzez 
organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w 
zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1%
 dla OPP) w ramach obowiązującego prawa;

15. prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów 
statutowych;

16. podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, 
opieki, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 

17. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
organizacji pozarządowych  działających w sferze działań pożytku 
publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 
96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. 
na rzecz osób niepełnosprawnych;

18. prowadzenie innych działań służących dzieciom i osobom dorosłym z 
mózgowym porażeniem dziecięcym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zrzesza 
rodziny z byłego województwa siedleckiego. Prowadzone jest przez rodziców. Członkowie Zarządu i 
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

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, 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

• 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 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 porażeniem dziecięcym.

Naszym drugim ważnym celem jest  wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji 
pożytku publicznego i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób niepełnosprawnych.
W 2013r. Stowarzyszenie kontynuowało realizację obszernego całorocznego programu „PRZEŁAMAĆ 
IZOLACJĘ” 
Program „Przełamać izolację” był skierowany do 31 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, i możliwościami 
finansowymi stowarzyszenia. 
Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, 
mieszkańcom z naszego terenu, bezpłatnej, kompleksowej, ciągłej rehabilitacji i terapii. Udało się dzięki 
wsparciu PFRON, darowiznom prywatnym, wpłatom 1% podatku objąć opieką 31 rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym.
W skromnych warunkach lokalowych, ale z dobrym zapleczem rehabilitacyjnym, i terapeutycznym 
niezbędnym do prowadzenia zajęć, od poniedziałku do soboty, przez cały rok odbywały się 
systematyczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Indywidualne i grupowe. 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. W 2013r. przeprowadzono w 
ramach tego programu 2219 godzin zajęć terapeutycznych i 1660 godzin zajęć rehabilitacyjnych.
Dzieci, młodzież i rodzice uczestniczyli w kilku imprezach towarzyskich organizowanych lub 
współorganizowanych przez członków zarządu i aktywnych członków stowarzyszenia. W naszych 
przedsięwzięciach uczestniczyli wolontariusze, uczniowie z zaprzyjaźnionych mińskich szkół 
ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum na Pięknej.  
Przed kilku laty, w ramach programu „Przełamać izolację”. uformował się i rozwija się nadal 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 
regularnie 3 razy w tygodniu. 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 także udział w warsztatach plastycznych. Jedna z dziewcząt rozwijała swoje zdolności 
muzyczne, w grze na kyboardzie, czyniąc duże postępy i prezentując swoje umiejętności na forum 
miasta. W 2013r rozpoczęliśmy naukę fotografowania i zajęcia sportowe. 
W trakcie realizacji programu „Przełamać izolację” organizowaliśmy i współorganizowaliśmy oraz 
wzięliśmy udział w wielu imprezach integracyjnych w mieście i poza miastem, z udziałem 
wolontariuszy, organizowanych także przez inne organizacje i instytucje:
• Udział w Powiatowych Obchodach Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych na 
zaproszenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. – 20.03.2013r.
• Wyjazd członków Stowarzyszenia do Teatru Żydowskiego na przedstawienie ”Skrzypek na dachu” (23 
marca 2013r)
• Udział prezes zarządu w imprezie powiatowej „DYPLOM 2013” na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół 
Ekonomicznych – 12.04.2013r.
• Udział młodzieży i opiekunów w IV Spotkaniu Integracyjnym zorganizowanym w Domu Kultury przez 
nauczycieli Gimnazjum Miejskiego nr 2 – 16.04.2013r.
• integracyjne rodzinne wyjścia na basen w Mińsku Mazowieckim (od stycznia do grudnia 2013)
• udział dzieci, rodziców w imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez firmę 
EKWOS w Grębiszewie. 1.06.2013r.
• zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Mazowieckim Siole Julianówka z okazji 15 lecia działalności 
Stowarzyszenia – 8.06.2013r.
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• udział w „Festynie Rodzinnym – Dni Powiatu Mińskiego” (15.06.2013), przeprowadzenie loterii 
fantowej „WSZYSCY POMAGAMY” 
• wyjazd rodzin z okazji Dnia Dziecka na Rodzinną Integracyjną Olimpiadę Sportową do Warszawy na 
zaproszenie Stowarzyszenia KRASNAL (09.06.2013r.),
• udział młodzieży i dzieci w „Wieczorze talentów” na zaproszenie Gimnazjum Miejskiego Nr 2 – 
11.06.2013r.
• wspólna z psychologiem wyprawa młodzieży do pizzerii (29.06.2013),
• udział w rodzinnym pikniku integracyjnym przygotowanym przez EKWOS –Bocianowe Podlesie – 
7.09.2013
• Udział w imprezie sportowo rekreacyjnej „VI Integracyjne Igrzyska Sportowe” zorganizowanej przez 
Gimnazjum Miejskie Nr 2 i MOSIR (30 września 2013r.)
• Wyjazd do Cyrku KORONA w Warszawie na zaproszenie kierownictwa Cyrku KORONA (21.09.2013r.)i 
udział w Gali Charytatywnej „Festiwal Talentów”.
• Zorganizowanie imprezy urodzinowej w siedzibie stowarzyszenia z okazji 15 lecia Stowarzyszenia, 
której gospodarzami była młodzież z KLUBU AKTYWNOŚCI, kończącej jubileuszowy rok Stowarzyszenia 
„KROK DALEJ” (30.10.2013r.)
• Udział dzieci, młodzieży, rodziców w integracyjnym spotkaniu andrzejkowym w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów tej 
Szkoły (30.11.2013r.)
• Udział członków Stowarzyszenia w Gali Wolontariatu zorganizowanej w Domu Kultury przez 
Powiatowe Centrum Wolontariatu z okazji święta wolontariuszy – (3.12.2013r).
• Udział dzieci i rodziców w Koncercie Mikołajkowym w Zespole Szkół Budowlanych na zaproszenie 
Stowarzyszenia „Dzieciom Radość” z Ignacowa (10.12.2013r.)
• Udział dzieci, rodziców i zaproszonych gości w spotkaniu świątecznym w Zespole Szkół 
Ekonomicznych (13 grudnia 2013r.)

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. 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, udzielając informacji i porad.

Projekt „Przyjazny czas” -  skierowany był do 14 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
mieszkańców okolicznych gmin i uzupełniał działania programu „Przełamać izolację”. Cel – integracja i 
zmniejszenie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałych na wsiach w 
powiecie mińskim i otwockim oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Zadanie realizowano od 
lipca do końca grudnia 2013r.  Dzieci i młodzież skorzystały z bezpłatnych zajęć z zakresu terapii 
logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej,  systematycznych  zajęć usprawniania ruchowego, zajęć 
terapeutyczno kompensacyjnych oraz zajęć sportowych w dyscyplinie BOCCIA. Łącznie w ramach 
projektu przeprowadzono 254 godzin zajęć dla potrzebujących dzieci i młodzieży.

Projekt „Cykl imprez okołoświątecznych: andrzejki i wigilia” - 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 projektu zorganizowaliśmy cykl integracyjnych imprez kulturalnych związanych z lubianymi 
tradycjami: obrzędami, konkursami, zwyczajami andrzejkowymi. 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 ponad 60 osób: dzieci i młodzież 
niepełnosprawna,  ich rodzice oraz wolontariusze i goście. 
W ramach tego projektu zorganizowaliśmy również w dniu 13 grudnia integracyjną imprezę świąteczną 
dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, ich opiekunów, wolontariuszy i przyjaciół 
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stowarzyszenia – także odbyła się w gościnnej szklole Zespole Szkół Ekonomicznych. 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, upominki dla gości i rodziców oraz 
dekoracje sali. Podczas uroczystej kolacji przybył Mikołaj, który obdarował dzieci słodkimi prezentami, 
przygotowanymi przez rodziców. Atrakcją spotkania był występ zespołu Teatru TERAZ MY działającego 
przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 im. Jana Pawła VI. Pod kierunkiem pani Anny Lubienieckiej. Na 
uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz powiatu i miasta Mińska Mazowieckiego, 
oraz przyjaciele Stowarzyszenia. To miłe spotkanie towarzyskie w szerokim gronie, wspólna zabawa z 
udziałem przyjaciół wolontariuszy było bardzo ważne dla naszych podopiecznych i ich rodzin. 

Projekt „JESTEŚMY” -  w okresie jesienno zimowym zorganizowano kampanię informacyjną „Jesteśmy – 
Poznaj – Pomóż”, której celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz administracji publicznej na 
potrzebę integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Opracowano i 
wydano oraz upubliczniono w miejscach ogólnie dostępnych banery, plakaty, ulotki i foldery, 
przybliżające społeczeństwu problemy osób z niepełnosprawnością sprzężoną jaką jest mózgowe 
porażenie dziecięce. W realizację kampanii włączyły się osoby niepełnosprawne, członkowie Klubu 
Aktywności działającego przy Stowarzyszeniu „KROK DALEJ”. Wykonano również „Łańcuch dobrej woli” 
– serduszka z imionami podopiecznych Stowarzyszenia „KROK DALEJ”, połączone wizytówkami 
stowarzyszenia. Łańcuch stanowił dekorację choinki świątecznej w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Projekt „Jesteśmy wolontariuszami” -  zorganizowano w okresie letnim integracyjny obóz szkoleniowo 
sportowy w Okunince nad Jeziorem Białym dla młodych mieszkańców powiatu mińskiego, zdrowych i 
niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział 35 osób. Rezultatem najważniejszym jest integracja młodych 
mieszkańców i rozbudzenie idei wolontariatu wśród młodzieży, tej zdrowej i tej z niepełnosprawnością. 
Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności także interpersonalne, nauczyli się pracować w grupie, 
nauczyli się wrażliwości, samodzielnego podejmowania decyzji a także odpowiedzialności za innych 
obozowiczów. Odkrywali pasje sportowe i fotograficzne. Ich prace artystyczne zostały wykorzystane do 
kolejnego projektu p.n. „JESTEŚMY”

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

„Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji”. 
To kolejny projekt wdrażany na terenie powiatu mińskiego przez Federację Mazowia od 2012r., w który 
zaangażowali się członkowie Zarządu i uczestniczyli w nim w 2013r. Celem tego projektu była 
aktywizacja lokalnych organizacji pozarządowych i podjęcie przez nie wspólnego działania. W ramach 
projektu spotykaliśmy się co miesiąc, dzieląc się doświadczeniami z innymi organizacjami bieżącymi 
problemami i próbując znaleźć na nie rozwiązania.. Jesteśmy świadomi, że działanie w sieci organizacji 
jest niezbędne aby współpraca międzysektorowa miała sens i służyła dobru wspólnemu. 

„Sprawnie w Sieci”- to projekt wdrażany przez Federację „Sieć MPD, której nasza organizacja jest 
członkiem i Stowarzyszenie Krok za Krokiem z Zamościa. Uczestniczyliśmy w konferencjach i szkoleniach 
podnoszących nasze kompetencje zarządcze oraz wiedzę w zakresie wielospecjalistycznego 
usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W projekt było zaangażowanych 3 osoby: 
dwie osoby z Zarządu i niepełnosprawny uczestnik Klubu Aktywności.

Lokalne Grupy Inicjatywne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych to projekt koordynowany przez 
Federację MAZOWIA na terenie powiatu mińskiego. Rozpoczął się w 2012r. Celem projektu jest 
stworzenie reprezentacji osób niepełnosprawnych w postaci lokalnych grup inicjatywnych. Wspólnie z 
samorządem rozpoznawano lokalne problemy osób z niepełnosprawnością i szukano rozwiązań. Tłem 
projektu jest Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W działania projektowe włączyły się 
osoby z lokalnych stowarzyszeń pomagających osobom niepełnosprawnym, sami zainteresowani a 
także urzędnicy administracji samorządowej.

„Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu – system wspierania i certyfikowania działalności i 
usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu – Akademia Konsultanta”. 
Kontynuowano spotkania szkoleniowe rozpoczętych w 2012r. W 2013r odbyło się 6 dwudniowych 
spotkań szkoleniowych podnoszących wiedzę i umiejętności kursantów w różnych obszarach działania 
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organizacji pozarządowych. Dowiedzieliśmy się jak współpracować z administracją publiczną, jak 
współpracować z księgowością, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas udzielania konsultacji, 
jak budować i rozwijać sieci współpracy.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych szkoleniach, konsultacjach i konferencjach 
podnosząc swoją wiedzę i umiejętności na temat edukacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym 
porażeniem, zagadnień prawnych dotyczących ON,  na temat zasad działania ngo, na temat współpracy 
z samorządem. 

31.01.2013r. – Debata u Rzecznika Praw Obywatelskich „Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych”, w 
Warszawie.

28.02.2013r. – Lokalne Grupy Inicjatywne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych projekt koordynowany 
przez Federację MAZOWIA, comiesięczne spotkania szkoleniowo formacyjne w Mińsku Mazowieckim.

07 marca 2013r. – Udział w Seminarium  „Dobra Diagnoza potrzeb pierwszym krokiem do sukcesu” na 
zaproszenie Forum Darczyńców, w Warszawie.

16 marca 2013r. – udział w Dniu Otwartym w mińskim Urzędzie Skarbowym i promocja Stowarzyszenia 
„KROK DALEJ”

8 kwietnia 2013r. – Spotkanie mazowieckich organizacji pozarządowych w Warszawie zorganizowane 
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, dotyczące współpracy z samorządem, zasad otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego.

16 kwietnia 2013r. – Udział w Konferencji „Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością” 
zorganizowanej przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych w Sejmie RP oraz Fundację „Promyk Słońca”  
w Warszawie, Sejm RP.

19 - 17 kwietnia 2013r. – udział w konferencji „Od pacjenta i ucznia do obywatela” oraz warsztatach 
szkoleniowych dla kadry zarządzającej „ Europejskie modele zarządzania w edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością na przykładzie Percy Hedley Foundation, zorganizowanych przez Ogólnopolską 
Federację na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, w Zamościu.

21 maja 2013r.   – Udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym Federacji Mazowia, w Warszawie. 

23 maja 2013r. – Spotkanie  z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mińskiego.

10.10.2013r. -  Udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych pomagających osobom z 
niepełnosprawnością z przedstawicielami szkół i  Urzędu Pracy pod hasłem „Razem dla osób z 
Niepełnosprawnością”

7.11.2013r. – Udział w jubileuszowym X Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, w Warszawie.

Prezes Zarządu pani Grażyna Wiącek pełniła funkcję w komisjach konkursowych powołanych przez 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki i przez Starostę Mińskiego. Została wybrana na kolejną kadencję 
do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Federacji MAZOWIA. Jest członkiem Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego przez Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Pełni funkcję przewodniczącej Powiatowego Społecznej Rady Do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych powołanej przez Starostę Mińskiego.

W dniu 9 września 2013r. pomiędzy Zarządem Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem  Dziecięcym „KROK DALEJ” a Zespołem Szkół Ekonomicznych 
zostało zawarte porozumienia o współpracy.

Stowarzyszenie „KROK DALEJ” zostało zarejestrowane 
na Internetowej Platformie Pomagania pn. „Siepomaga”. 
Darczyńcy mogą teraz wspierać działalność stowarzyszenia 
dokonując wpłat przez „Siepomaga”
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

164

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie punktu 
terapeutyczno 
rehabilitacyjnego dla 
dzieci z uszkodzeniem 
CUN oraz Klubu 
Aktywności dla 
młodzieży z 
niepełnosprawnością a 
także indywidualnej 
rehabilitacji dzieci i 
młodzieży w warunkach 
domowych.

Organizowanie różnych 
form samopomocy 
rodzin i opiekunów: 
grupa 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.

Organizacja 
wypoczynku letniego.

Prowadzenie zajęć 
sportowych

94.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

Animowanie, 
organizowanie i 
promowanie ruchu 
wolontariackiego na 
rzecz dzieci 
niepełnosprawnych

94.99.Z

działalność charytatywnej Organizacja zbiórek 
publicznych, loterii 
fantowych z 
przeznaczeniem 
przychodu na realizację 
celów statutowych

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 432,777.04 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 421,927.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,850.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja i terapia 
dzieci i młodzieży z 
uszkodzeniem CUN, 
także w warunkach 
domowych.

86.90.A

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizowanie 
integracyjnych obozów 
letnich

94.99.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42,583.47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 312,889.57 zł

Druk: MPiPS 10

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

11,000.00 zł

55,000.00 zł

246,889.57 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65,724.23 zł

9,607.00 zł

41,208.83 zł

10,368.40 zł

4,540.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 573.98 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 37,391.73 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 469,941.20 zł 37,391.73 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

426,097.84 zł 37,391.73 zł

10,850.00 zł 0.00 zł

1 "PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ" - rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży 28,358.30 zł

2 "JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI" - integracyjny  letni obóz szkoleniowo sportowy. 2,162.00 zł

3 Organizacja imprez okołoświątecznych - andrzejki i spotkanie wigilijne. 6,150.30 zł

4 "LOKALNY PUNKT INFORMACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z POWIATU MIŃSKIEGO" - 
uzupełnienie biblioteczki o specjalistyczne pozycje.

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -4,170.80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

180.99 zł

32,812.37 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

25.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

21.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

17.00 osób

4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

46.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

36.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

4.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 270,849.87 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 270,849.87 zł

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

270,849.87 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,000.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 268,849.87 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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
(patrz komentarz do punktu 4)

902.83 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3,400.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Wysokość wynagrodzeń specjalistów pracujących z 
dziećmi nie jest stała. Zależy od liczby przepracowanych 
godzin i wynosi brutto:
specjalista neurologopeda - 70zł/godz
psycholog - 50zł/godz
pedagog specjalny terapeuta - 40zł/godz
pedagog specjalny - 30zł/godz
fizjoterapeuta - 40 - 50zł/godz
instruktorzy zajęć - 40zł/godz
specjalista ds informacji - 25zł/godz (1000zł/m-c)
koordynator merytoryczny - 30zł/godz (1200zł/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)
specjalista ds finansów - 32zł/godz (2600zł/m-c)
sprzątaczka - 12zł/godz (480zł/m-c)
specjalista grafik (kampania informacyjna)- 1500zł
specjalista, przygotowanie materiałów graficznych do druku 
(kampania informacyjna) - 1500zł

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 "Jesteśmy wolontariuszami" 
- integracyjny obóz 
szkoleniowo sportowy

Integracja mieszkańców 
powiatu mińskiego, 
Rozbudzenie idei wolontariatu 
wśród młodzieży szkolnej i 
niepełnosprawnej,
Podniesienie kompetencji, 
umiejętności i doświadczenia 
młodych wolontariuszy, tych 
zdrowych i tych z 
niepełnosprawnością,
zbudowanie/umocnienie więzi 
młodych wolontariuszy ze 
środowiskiem lokalnym.

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 23,000.00 zł

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

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

2 "Jesteśmy wolontariuszami" 
- integracyjny obóz 
szkoleniowo sportowy

Integracja mieszkańców 
powiatu mińskiego, 
Rozbudzenie idei wolontariatu 
wśród młodzieży szkolnej i 
niepełnosprawnej,
Podniesienie kompetencji, 
umiejętności i doświadczenia 
młodych wolontariuszy, tych 
zdrowych i tych z 
niepełnosprawnością,
zbudowanie/umocnienie więzi 
młodych wolontariuszy ze 
środowiskiem lokalnym.

Zarząd Powiatu Mińskiego 16,000.00 zł

3 "Jesteśmy wolontariuszami" 
- integracyjny obóz 
szkoleniowo sportowy

Integracja mieszkańców 
powiatu mińskiego, 
Rozbudzenie idei wolontariatu 
wśród młodzieży szkolnej i 
niepełnosprawnej,
Podniesienie kompetencji, 
umiejętności i doświadczenia 
młodych wolontariuszy, tych 
zdrowych i tych z 
niepełnosprawnością,
zbudowanie/umocnienie więzi 
młodych wolontariuszy ze 
środowiskiem lokalnym.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

10,000.00 zł

4 Kampania Informacyjna 
"JESTEŚMY"

Kampania informacyjna w 
Mińsku Mazowieckim 
ukierunkowana na zwrócenie 
uwagi społeczeństwa oraz 
administracji publicznej, władz 
samorządowych na potrzebę 
integracji osób z 
niepełnosprawnością i 
przeciwdziałanie ich 
dyskryminacji.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego - Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej

6,000.00 zł

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

1 "Przełamać izolację" Zwiększenie samodzielności 40 
osób z niepełnosprawnością z 
terenu powiatów mińskiego, 
siedleckiego i otwockiego, 
zmniejszenie ich izolacji 
społecznej, wyrównywanie 
szans edukacyjnych, 
zdrowotnych i aktywizacja 
społeczna, zwiększenie 
aktywności, zaradności i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania.

PFRON O/Mazowiecki 246,889.57 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Zarząd Stowarzyszenie, członkowie, podopieczni serdecznie dziękują za wsparcie. Osobom indywidualnym za stałe 
systematyczne darowizny na konto bankowe, za włączenie się w akcję zbiórki publicznej "WSZYSCY POMAGAMY", 
za udział w Charytatywnej Loterii Fantowej pt. "WSZYSCY POMAGAMY", za dary rzeczowe. Firmom dziękujemy za 
zaufanie i wsparcie naszych działań. Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za wskazanie naszej 
organizacji jako godnej otrzymania 1% podatku od osób fizycznych.

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 2013 

•       Firma PARTNER Mińsk Mazowiecki  - darowizna finansowa

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 PRZYJAZNY CZAS Rozwiązanie problemów dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością i ich 
rodziców w zakresie dostępu do 
bezpłatnej, systematycznej 
pomocy w zakresie 
usprawniania i terapii a także 
aktywnego funkcjonowania we 
wszystkich obszarach życia, w 
tym w obszarze czasu wolnego, 
w szczególności w aktywności 
sportowej.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 11,000.00 zł
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•       Firma REMEX Mińsk Mazowiecki  - darowizna finansowa

•       Firma TOPAZ - darowizna finansowa

•       Agro East Trade  - darowizna finansowa

•       Firma Wywóz odpadów  - darowizna finansowa

•       Mazowieckie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROMOTOR - darowizna finansowa

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

•  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mińsk Mazowiecki – darowizna finansowa

•  G&G TEXTILES Andrzej Gil Mińsk Mazowiecki – darowizna finansowa

•       Bardzo dziękujemy Dyrekcji  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im Powstańców Warszawy za nieodpłatne 
użyczenie sali do prowadzenia zajęć rehabilitacji leczniczej dla naszych podopiecznych.

•       Bardzo dziękujemy Dyrekcji  Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim za nieodpłatne użyczenie sali 
do prowadzenia zajęć sportowych dla  naszej młodzieży.

Dziękujemy wszystkim, którzy zasilili nasz budżet aktywnie włączając się do organizowanej w 2013r.  zbiórki 
publicznej "WSZYSCY POMAGAMY" i Charytatywnej Loterii Fantowej "WSZYSCY POMAGAMY".
1) W okresie od 3 maja 2013r do  31 marca 2014r. na podstawie zgody Starosty Mińskiego , Decyzja 
SO.5311.2.2013 z dnia 23.04.2013r. Stowarzyszenie KROK DALEJ przeprowadziło zbiórkę publiczną - sprzedaż 
wartościowych cegiełek, w wyniku której w okresie sprawozdawczym zebrano kwotę 3540 zł . Przeznaczyliśmy je na 
rehabilitacje naszych podopiecznych, jako wkład własny finansowy do realizowanych projektów.

2) W kwietniu 2013r. w Urzędzie Celnym w Siedlcach zgłosiliśmy Charytatywną Loterię Fantową, którą 
przeprowadziliśmy 15 czerwca podczas pikniku rodzinnego organizowanego przez starostwo powiatowe. Dochód z 
Loterii w kwocie  1 000zł przeznaczyliśmy na organizację obozu szkoleniowo sportowego "Jesteśmy 
Wolontariuszami.

Bardzo dziękujemy za dary rzeczowe: żywność, ubrania i sprzęt elektroniczny, które przekazaliśmy naszym 
członkom.

Pomogli nam ludzie wielkiego serca, darczyńcy prywatni, wpłacający kwoty jednorazowo, systematycznie, bądź 
świadczący pracę wolontarystyczną na rzecz Stowarzyszenia "KROK DALEJ".

Bardzo dziękujemy Paniom i Panom:  Grażynie Wiącek,  Wiesławie Cichockiej, Janowi Kofmanowi, Danielowi 
Kokoszce, Zdzisławowi Wiąckowi, Adamowi Cichockiemu oraz anonimowym darczyńcom.

Dziękujemy wolontariuszom z którymi mieliśmy przyjemność pracować w 2013r. Dzięki Waszej pracy tak wiele nam 
się udało zrobić. Dla dzieci, dla członków stowarzyszenia, dla naszej organizacji. W szczególności Anecie 
Świętochowskiej, Piotrowi Chróścickiemu, Grażynie Wiącek, Lenie Stasiak, Kasi Bartnickiej i Milenie Glince za 
całoroczną systematyczną pracę i znaczącą pomoc w realizacji misji Stowarzyszenia.
Dziękujemy koordynatorce szkolnego wolontariatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, pani 
Kasi Wocial, za pracę z młodzieżą szkolną i organizowanie nam przyjemnych chwil a pani dyrektor tej szkoły i 
pracownikom za gościnę.

Dziękujemy za zaufanie wszystkim Państwu, którzy wskazaliście naszą organizację jako godną otrzymania 1% 
Waszego podatku. 
W 2012r. na nasze konto wpłynęła kwota 42 115,38zł

Serdecznie dziękujemy w imieniu społeczności Stowarzyszenia KROK DALEJ.

Druk: MPiPS 18



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grażyna Wiącek
Wiesława Cichocka

18 czerwca 2014r.
Data wypełnienia sprawozdania
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