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STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM"

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

I. REHABILITACJA MEDYCZNA
Stowarzyszenie zorganizowało całoroczną rehabilitację medyczną ( z przerwą wakacyjną) rehabilitację 
prowadził wysoko wykwalifikowany rehabilitant.
II. WŁĄCZENIE - WYŁĄCZONYCH " READAPTACJA TO NASZA SZANSA"
to wieloletni projekt skierowany do osób niepełnosprawnych nie objętą żadną formą rehabilitacji 
społecznej i medycznej, są to osoby w wieku powyżej 26 roku życia. w Projekcie wzięło udział 12 
niepełnosprawnych ruchowo osób. Działania te zwiększyły uczestnictwo tych osób w życiu społecznym, 
zainspirowało do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Spotkania readaptacyjne oprócz 
rehabilitacji medycznej były spotkaniami edukacyjnymi, nauką jak sobie radzić z problemami dnia 
codziennego. Osoby te zdały sobie sprawę że ... "jestem taką samą osobą jak inni mam tylko trochę 
więcej potrzeb" To też przyczyniło się do kreowania właściwych postaw społecznych wobec osób z 
niepełnosprawnością. Dały tez pozytywne rezultaty w relacjach rodzinnych. Spotkania readaptacyjne 
rozwiązały częściowo problem samotności, odrzucenia i braku akceptacji osób niepełnosprawnych. 
Zajęcia prowadzone z tą grupą osób przyczyniły się do poprawy sprawności ruchowej oraz utrzymania 
dobrej kondycji fizycznej i sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników. Uczestnicy 
nauczyli się współżycia w grupie, czynnego wypoczynku, rozwinęli prawidłowe nawyki oraz swoje 
zainteresowania.  Zadanie obsługiwali rodzice jako wolontariusze  15 osób.
III. PIKNIK RODZINNY
Piknik rodzinny odbył się 19 czerwca od godz. 10 do 17 w Ośrodku udostępnionym od TPD. Olsztyn 
przywitał nas. " Olsztyn słońce Jury" pogoda nam dopisała chociaż chwilami zanosiło się na deszcz, w 
spotkaniu wzięły udział całe rodziny niepełnosprawnych, spotkanie to przyczyniło się do bliższego 
poznania całych rodzin, a wspólnie spędzony czas wśród zabaw i gier sportowych nauczył zdrowej 
rywalizacji, pomocy słabszym od siebie i chociaż pozwolił zapomnieć o szarościach dnia codziennego, a 
rodzicom dał również chwile wytchnienia i wspólnej zabawy jak również poznawania nieznanych dotąd 
możliwości swoich dzieci. Dla wytrwałych uczestników była piesza wycieczka  po skałach i ruinach 
zamku w Olsztynie. Wspaniały przygotowany żurek, kiełbaski z grilla i inne smakołyki znikały szybko po 
tak wyczerpujących zajęciach. W pikniku wzięło udział 65 osób w tym 37 niepełnosprawnych. 
IV. BASENY 
Na wycieczkę na baseny do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach pojechaliśmy w dniu 3 sierpnia 
2016 r. Najpierw autokar jechał, aby pozbierać osoby na wózkach inwalidzkich i z nimi podjechał na 
punkt zbiórki przy ul. Focha. Wyjazd nastąpił o godzinie 10.00 z Częstochowy . Razem odjechało 48 
osób, w tym 24 niepełnosprawnych i 24 opiekunów na miejscu byliśmy o godz. 11.35. Po załatwieniu 
formalności i wykupieniu biletów wstępu i otrzymaniu zegarków z kluczami do szafek w szatni o godz 
11.50 weszliśmy na teren kąpieliska. Bilety wykupiliśmy od 11.00 do 15.00. Na bilety otrzymaliśmy w 
ramach aktualnej promocji zniżkę, za bilety płaciły tylko osoby niepełnosprawne po 29 zł. a 
opiekunowie wchodzili bezpłatnie, za bilety zapłacono z 1%. Po wejściu na baseny i po spotkaniu z 
kierownikiem ratowników, który udzieli instruktażu i zapoznał zobowiązującym regulaminem, 
przedstawił ratowników wodnych , którzy będą nam pomagać i czuwać nad bezpieczeństwem. Nasi 
podopieczni korzystali z basenów z masażami wodnymi, rur zjazdowych, z solanek, z fal morskich dla 
naszych uczestników była to rehabilitacja wodna. Każdy z uczestników znalazł dla siebie odpowiedni 
basen i atrakcję zgodnie ze swoimi możliwościami. Po wyjściu z basenu udaliśmy się do restauracji 
Kardamon na dwudaniowy posiłek  i w drogę powrotną. W Częstochowie byliśmy o 18.35 zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni. Z wycieczki przywieźliśmy na pamiątkę zdjęcia z mile i pożytecznie spędzonego 
czasu. Pobyt na basenach dla niepełnosprawnych ruchowo uczestników poprawił ich kondycję fizyczną i 
psychiczną.  
  V.KINO
Wycieczka do kina Cinema City w Częstochowie odbyła się w sobotę 26 listopada 2016 r.  Dyrekcja kina 
uznała nas jako grupę szkolną i otrzymaliśmy bilety tak jak w dnie powszednie dla opiekunów 
bezpłatnie, a niepełnosprawni zapłacili również bilety ulgowe po 14 zł. Byliśmy niezmiernie mile 
zaskoczeni że kino Cinema City w Częstochowie przy ul. Wolności  w ten sposób nas uhonorowało było 
to dla naszych podopiecznych bardzo miłe. Do kina wybraliśmy się z naszymi niepełnosprawnymi 
podopiecznymi i ich opiekunami na  film   pt.  „ ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI” Zbiórka uczestników była o 
godz. 10,50  w holu kina, gdzie każdy dowiedział się że w sali  nr  5  będzie projekcja  w/w filmu. Po 
otrzymaniu biletów i wejściu na sale nr 5 zajęliśmy miejsca w bardzo wygodnych fotelach. Film „Za 
Niebieskimi Drzwiami” był dla wszystkich bez wyjątku szczególnym przeżyciem. Film zabrał nas w 
niezwykłą podróż, było tam wszystko co kochamy. Opowiadał o tym co dzieje się gdy zamykasz oczy i 
zasypiasz magiczne drzwi prowadzą do świata ze snu, jest tak realny że można w nim zamieszkać. 
Pokazuje jak wielką wartością jest siła tkwiąca w rodzicielskiej miłości. Film dla całej rodziny. Czas w 
kinie pozwolił osobom niepełnosprawnym  na miłe spędzenie wśród innych uczestników kilku godzin w 
oderwaniu od smutnej rzeczywistości. Pobyt w miejscu publicznym był również integracją ze 
środowiskiem ludzi zdrowych gdzie nikogo już nie dziwi widok tak dużej ilości osób niepełnosprawnych 
w tym na wózkach inwalidzkich.
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VI. TEATR
Wycieczka do teatru im. A. Mickiewicza  w Częstochowie odbyła się w niedzielę 23 października 2016 r.  
Do teatru wybraliśmy się z naszymi niepełnosprawnymi podopiecznymi i ich opiekunami na sztukę pt.  „ 
MIŁOŚĆ i POLITYKA”
Zbiórka uczestników była o godz. 18.30  w holu  teatru, gdzie każdy dowiedział się że w sali   dużej   
odbędzie się w/w sztuka, dzięki zorganizowanej wcześniej akcji pomocy mogliśmy skorzystać z windy 
towarowej do przewozu dekoracji i wniesieniu wózkowiczów. Po otrzymaniu biletów i wejściu do dużej 
sali zajęliśmy miejsca w bardzo wygodnych fotelach. Sztuka Pierre a Sauvila to niestroniąca od 
zabawnych i zaskakujących dialogów polityczno – erotyczna farsa, którą pomimo francuskiego 
rodowodu, nie jest trudno przenieść na grunt polskiej sceny politycznej. Rzecz  o politycznych aferach, 
układach oraz wielkiej wartości pieniądza, przyprószona wybuchami pożądania, zdradami i 
pożądaniem. Demaskacji dokonują stali bywalcy sceny politycznej – minister, poseł, którzy 
wprowadzają widza w ciemne strony świata władzy i kariery. Pikanterii dodaje uwikłanie postaci w 
romanse, które stają się punktem wyjścia do prześwietlenia mechanizmów rządzących współczesnym 
człowiekiem  i pokazania gorzkiej prawdy mówiącej o tym, że to „ kłamstwo jest podstawą polityki” 
Pobyt  w teatrze pozwolił osobom niepełnosprawnym  na miłe spędzenie czasu wśród innych 
uczestników kilku godzin w innej rzeczywistości. Pobyt w miejscu publicznym był również integracją ze 
środowiskiem ludzi zdrowych gdzie nikogo już nie dziwi widok tak dużej ilości osób niepełnosprawnych 
w tym kilka osób na wózkach inwalidzkich, chociaż teatr częstochowski nie jest przystosowany do 
przyjęcia tej grupy osób.
VII.
ZAJĘCIA MUZYCZNE
Od marca do maja 2015 r Stowarzyszenie prowadziło zajęcia muzyczne dla swoich członków. W 
Stowarzyszeniu działa zespół muzyczny pod nazwą „RAZEM” na zajęciach zespół przygotowywał się do 
występów XXII Festiwalu Muzyczna Scena Integracji.
VIII.
FESTIWAL XXII MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI
Impreza kulturalna pn. „Muzyczna Scena Integracji” zachęciła dzieci i młodzież niepełnosprawną do 
rozwijania swoich zdolności artystycznych, uczestniczenia  w innych imprezach kulturalnych, podniosła 
ich samoocenę i samoakceptację, oraz zintegrowała środowisko niepełnosprawnych i zdrowych z miast 
i wsi. Dała szansę występu na scenie,  a także wydobyła ukryte talenty i możliwości niepełnosprawnych. 
Impreza ta zwiększyła też ofertę kulturalną naszego miasta i była na dzień dzisiejszy jedyną tego typu 
imprezą o zasięgu ponad wojewódzkim. Ponadto otrzymane nagrody rzeczowe dla organizacji i 
placówek, które wystawiły zespoły wynagrodziły trud włożony w przygotowanie repertuaru , dały wiele 
radości samym wykonawcom oraz zmobilizowały ich do jeszcze aktywniejszej pracy na następne 
festiwale. Impreza ta przyczyniła się do popularyzacji utworów dziecięcych, do wspólnej zabawy dzieci 
specjalnej troski  i zdrowych rówieśników, oraz wzbogaciła ofertę kulturalną miasta. Uaktywniła dzieci i 
młodzież niepełnosprawną do brania czynnego udziału do pokazania swych talentów i rozwijania 
zdolności muzycznych. Festiwal zaznaczył obecność dzieci niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i 
przyczynił się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych, dał szansę występu na deskach sceny, 
podniósł samoocenę i samoakceptację dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych z miast i wsi. Był też 
zachętą dla ich kolegów na widowni, aby również spróbowali swoich sił na deskach scenicznych. 
Występujących na scenie było 219 niepełnosprawnych artystów z 24 placówek. Przyznano nagrody 
zespołowe, w tym 4 wyróżnienia. Na widowni było ok.  500 osób. Każdy wykonawca, każda placówka 
wystawiająca zespół otrzymała dyplom oprawiony w antyramę i nagrodę rzeczową, którą był 
radioodtwarzacz.
IX. OLSZTYN
We wrześniu zorganizowano pieszo- wózkową wycieczkę po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. 
Wycieczkę zaczęliśmy od Olsztyna do którego dojechaliśmy w większości miejskim autobusem, a 
niektórzy dojechali własnym samochodem. O godz. 10 wyruszyliśmy wolnym krokiem w stronę ruin 
zamku, po dotarciu rozłożyliśmy zabrany z domu prowiant i wspólnie jedliśmy każdy co miał. Po 
odpoczynku udaliśmy się dalej, szliśmy leśnymi ścieżkami podziwiając piękne kolorowe już jesienne 
liście  drzew i oddychaliśmy pełną piersią zdrowym leśnym powietrzem. Pogoda nam dopisała i po 4 
godzinnych zmaganiach wróciliśmy na przystanek skąd odjechaliśmy do Częstochowy i rozeszliśmy się 
do domów naładowani dobrą energią. W wycieczce wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych 12 
opiekunów i 4 wolontariuszy
X. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
W okresie od września do grudnia 2015 r Stowarzyszenie prowadziło zajęcia plastyczne pod okiem 
nauczyciela prac plastycznych, na których uczyli się poznawać różne formy wykonywania prac a to: 
orygami, malowanie na szkle, wycinanki. Własnoręcznie wykonaliśmy choinki , bombki, i inne ozdoby 
bożonarodzeniowe na stół wigilijny. Z prac wykonanych przez naszych podopiecznych zorganizowaliśmy 
kilkudniową wystawę w świetlicy Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. 
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Wystawa cieszyła się dużą oglądalnością.
XI. PARAOLIMPIADA
W Stowarzyszeniu działa 9 -cio osobowy zespół, który reprezentuje nas na Paraolimpiadzie, zespół 
przygotowuje się trenując konkurencje ogłoszonych przez organizatora,  w których weźmie udział. 
Paraolimpiada ma na celu przełamanie oporu wstydu i nieśmiałości i pokazania że ja też dam radę i 
potrafię. Jest to zdrowa rywalizacja między zespołami, każdy uczy się pracować wspólnie. Daje to wiele 
radości i zachęca do dalszej pracy nad sobą. Na zakończenie każdy otrzymuje dyplom i smaczny słodki 
poczęstunek. Paraolimpiada odbywa się w dniu Święta Osób Niepełnosprawnych.
XII.
SZKOLENIA
Udział w spotkaniach i szkoleniach dla organizacji pozarządowych,organizowanych przez Urząd Miasta 
Częstochowa i przez samo stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia pełnia odpowiedzialne funkcje 
doradcze, miedzy innymi pracują w zespołach oceniających składane wnioski i oferty przez organizacje 
pozarządowe.
XIII PARK MINIATUR INWAŁD
Na wycieczkę do Parku Miniatur w Inwałdzie  pojechaliśmy w dniu 10 .09. 2016 r. Najpierw autokar 
jechał  aby pozabierać osoby na wózkach inwalidzkich i z nimi podjechał na punkt zbiórki przy ul. Focha.
Wyjazd nastąpił o godzinie 7.30 z Częstochowy z parkingu przy ul. Focha. Razem odjechało 51 osób, w 
tym 24 niepełnosprawnych i 27 opiekunów ( 3 dodatkowych opiekunów było do dużych wózków 
inwalidzkich osób, które poruszają się tylko na wózkach, gdyż wycieczka była po terenach z 
wzniesieniami co dla jednej osoby było bardzo uciążliwe) na miejscu byliśmy o godz. 10.20. Po 
załatwieniu formalności i wykupieniu biletów wstępu o godzinie 10.50 weszliśmy na teren Parku 
Miniatur. Zapłaciliśmy za 44 osoby, 4 osoby na wózkach wjechały gratis a 3 opiekunów otrzymało bilet 
za 1 zł. Bilety wykupiliśmy na cały dzień z wejściem do wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie 
Parku Miniatur i na popołudniowe wejście do Warowni. Po Parku oprowadzała nas przewodniczka p. 
Honorata, która posiadała wielką wiedzę o miejscach które odwiedzaliśmy i w bardzo ciekawy sposób ją 
przekazywała zainteresowanie było wielkie.Park Miniatur Świat Marzeń zwiedziliśmy w jeden dzień, to 
niezwykłe miejsce, w którym podczas podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Meksyk 
podziwialiśmy budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw, odnaleźliśmy tu wszystkie 
obiekty, które szanujący się turysta wyruszający w podróż dookoła świata powinien koniecznie 
zobaczyć. Stanęliśmy pod Wieżą Eiffela, na Placu św. Piotra, przy posagach Maoi, pod Bramą 
Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru 
Chińskiego itd. Większość miniatur, których w Parku Miniatur wykonana w skali 1:15, a kompleks 
wenecki – Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica św. Marka – w skali 1:10. W parku Miniatur 
znajduje się ponad 60 miniatur z całego świata. Skorzystaliśmy z dużego lunaparku, z filmu w kinie 5D, 
zwiedziliśmy wystawę grobowiec Tutenchamona egipskiego faraona podziwialiśmy bogactwo, obrzędy i 
kulturę Egiptu. Po kilku godzinach zwiedzania udaliśmy się na obiad, zjedliśmy smaczną zupę 
pomidorową, filet z kurczaka z frytkami i surówkami. Po obiedzie przeszliśmy do Warowni. Na 
kamienistym wzniesieniu, otoczony drewnianymi balami, powstał gród średniowieczny zajmujący teren 
2,5 tys. m2. Zwiedzając warownie cofnęliśmy się do XV wieku. Kamienista droga prowadzi na 
dziedziniec  warowni, która kryje w sobie niezwykłe miejsca – średniowieczną osadę, zbrojownie, salę 
tortur czy Park Ruchomych Smoków. Na miejscu spotkaliśmy garncarza w jego chacie, wypalającego 
garnki, niewiasty tkające materiały na krośnie, sami mogliśmy utkać sobie zakładki (krajki), kowala 
wykuwającego miecz oraz szewca zajmującego się wyrobem skórzanych ciżemek. Wszyscy mogliśmy 
postrzelać z łuku zagrać w laserowy paintball, Zwiedziliśmy zamek a w nim przerażająca salę 
średniowiecznych tortur, zbrojownie oraz komnatę damy dworu.  Z warowni udaliśmy się w drogę 
powrotną po drodze wstąpiliśmy do Wadowic na przepyszne kremówki obejrzeliśmy Bazylikę oraz 
przeszliśmy obok domu Jana Pawła II . W Częstochowie byliśmy około godziny 23 zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni.
Na wycieczce  robiliśmy zdjęcia, które będą pamiątką z mile i pożytecznie spędzonego czasu, pogoda 
nam dopisała było fantastycznie.
Wycieczka  dla  niepełnosprawnych ruchowo uczestników poprawiła ich kondycję psychiczną, pozwoliła 
na poszerzenie wiedzy nie tylko o Polsce ale również o całym świecie, wzmocniła relację między 
uczestnikami ale również była sprawdzianem ich fizycznej wytrzymałości.

 XIV
 Sobotnie Spotkania

W 2016 r odbywały się raz w miesiącu sobotnie spotkania w których uczestniczyli niepełnosprawni nie 
objęci żadną opieką w tygodniu. Na spotkaniach była wymiana różnych doświadczeń oraz były to 
spotkania imieninowo urodzinowe tych osób.
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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 faktycznie 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)

250

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Organizacja rehabilitacji 
medycznej, zajęć 
plastycznych, muzycznych. 
2. Świadczenie porad 
prawnych.
3. Działalność integrująca 
członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność 
kulturalną, sportową, 
rekreacyjną i towarzyską to 
udział  w  zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie XXIII 
festiwalu pn. "Muzyczna 
Scena
Integracji". Impreza ta 
przyczyniła sie do 
popularyzacji utworów, do 
wspólnej zabawy osób 
specjalnej
troski i zdrowych 
rówieśników, oraz 
wzbogaciła ofertę 
kulturalną miasta 
Częstochowa. Działanie 
nasze uaktywnia dzieci i 
młodzież niepełnosprawną 
do brania czynnego udziału 
do pokazywania swych 
talentów i rozwijania swych 
zdolności muzycznych. 
Nasze działania pokazują 
obecność 
niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym i 
przyczyniają się do zmiany 
postrzegania osób 
niepełnosprawnych dają 
szansę brania czynnego 
udziału w codziennym 
życiu, podnoszą samoocenę 
i samoakceptację tych osób. 
Postawa tych osób jest 
zachętą dla rówieśników 
aby brali życie w swoje ręce 
i nie uciekali od 
napotkanych trudności. 
Czynny udział w festiwalu, 
w zajęciach sportowych, 
rozgrywkach dają szansę 
przezwyciężenia swoich 
słabości, bólu i utwierdza w 
przekonaniu, że ja też 
potrafię, że dam radę. 
Udział w zorganizowanych 
wycieczkach do Inwałdu, do 
Olsztyna dały możliwość 
poznania pięknych 
zakątków naszej ojczyzny, 
uczenia dawania sobie rady 
w każdych warunkach.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 71,861.78 zł

działalność charytatywnej Stowarzyszenie 
współpracuje z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Częstochowie 
i swoim członkom i ich 
rodzinom pomaga. Mamy 
zaprzyjaźnionych właścicieli 
handlu używaną odzieżą, 
którzy przekazują nam 
odzież dla naszych 
podopiecznych. 
Współpracujemy z Fundacją 
Vita od której otrzymaliśmy  
kosmetyki , makaron który 
również otrzymali nasi 
potrzebujący. Również 
pokrywamy z 1% zakup 
leków, za turnusy, zakup 
sprzętu ortopedycznego  
oraz urządzenia i 
wyposażenia mieszkań 
ułatwiające życie 
niepełnosprawnego 
ruchowo.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 71,861.78 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 55,023.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 55,023.10 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

91,751.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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: 

1 piknik rodzinny, kino,teatr, festiwal 5,597.75 zł

2 wycieczki 6,513.26 zł

3 turnusy rehabilitacyjne,leki , sprzęt ortopedyczny 50,621.09 zł

4 włączenie wyłączonych 3,580.00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

91,751.56 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 91,751.56 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-19,889.78 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

1.0 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)

1.0 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

52.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 16,951.20 zł

a) z tytułu umów o pracę 12,000.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,951.20 zł

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

353.15 zł

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

353.15 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

brak

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

organizacji

Nina Modłasiak 22.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-06-22

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