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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CZĘSTOCHOWA

Powiat M. CZĘSTOCHOWA

Ulica JASNOGÓRSKA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 500670313

Nr faksu E-mail biuro@spdrazem.org Strona www www.spdrazem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-05-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 15158554900000 6. Numer KRS 0000042118

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

Nina Modłasiak Prezes TAK

Agnieszka Krzemińska Wieprezes TAK

Jolanta Nykowska Sekretarz TAK

Barbara Łaptos Skarbnik TAK

Agnieszka Noga Członek 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

Helena Dowolska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Popczyk Członek TAK

Zygmunt Brzozowski Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
      1)   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:
– pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i 
opiekunom prawnym tych osób,
– organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej
– organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,
– ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej
– nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,
– organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,
– integrowanie  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich  
zdrowymi rówieśnikami,
– propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych, 
2)  prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie 
środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,
3)  organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez 
kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, 
turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
4)  organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-
rehabilitacyjno-leczniczych,
5)  wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej 
prezentacja w różnych formach,
6) promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,
7) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, 
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
środkami masowego przekazu w realizacji  celów statutowych 
Stowarzyszenia,
8) podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, 
szkoleń, turnusów.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele  przez:
1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie 
leczenia schorzeń narządów ruchu,
2) popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, 
wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej  
ruchowo,
3) zbieranie funduszy na realizację  celów Stowarzyszenia (darowizny, 
dotacje, sponsoring),
4) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 
5) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 
wymiany doświadczeń,
6) nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia, stowarzyszeniami w 
kraju i za granicą (nowe metody leczenia),
7) świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej ruchowo,
8)   doradztwo i  pomoc organizacyjno -  ekonomiczną oraz szkolenie 
członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
11) opiniowanie rozporządzeń i innych aktów prawnych,
12) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i 
edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sportowej, 
turystycznej organizowanie dowozu itp.,
13) zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
14) współpracę z organami władzy  państwowej, samorządowej i innymi  
organizacjami pozarządowymi, kościołem i  innymi związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, a także  placówkami i  osobami fizycznymi,
15) prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej 
form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów 
statutowych,
16) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 roku Stowarzyszenie "Razem" prowadziło działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
I.  REHABILITACJA MEDYCZNA
Stowarzyszenie zorganizowało całoroczną rehabilitację medyczną w przystosowanych i wyposażonych 
salach Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w którym Stowarzyszenie ma 
swoją siedzibę, rehabilitację prowadził specjalista rehabilitacji pracujący na codzień z osobami 
niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawieszona była w okresie wakacji.  Rehabilitacją objętych było 20 
niepełnosprawnych osób powyżej 25 roku życia nie korzystającej z żadnej opieki. Pomocą w  
przygotowaniu i prowadzeniu rehabilitacji zaangażowało się 10 wolontariuszy. Rehabilitant dwukrotnie 
przeprowadził szkolenie rodziców i opiekunów jak prowadzić rehabilitację swojego dziecka w 
warunkach domowych, aby utrzymać zakres ruchu i wypracowany stan fizyczny, szkolenie odbyło się w 
dwóch grupach po 10 rodziców . Rodzice i opiekunowie wzięli udział w prelekcji na temat promocji 
zdrowia.
II. ZAJĘCIA  MUZYCZNE
Istniejący zespół RAZEM przy Stowarzyszeniu jak co roku miał zajęcia wokalno - muzyczne,  które 
przygotowały zespół do występów na XXIII Festiwalu pn: "Muzyczna Scena Integracji" Zespół to nie 
tylko nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu ale również prowadzenie zajęć teatralnych co bardzo 
niepełnosprawni lubią. Zajęcia odbywały się od stycznia do maja, uczestniczyło w ich 11 osób 
niepełnosprawnych. Prowadziła to nauczycielka muzyki przy pomocy 2 wolontariuszy. 
III. " MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI - XXIII FESTIWAL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Festiwal dla osób z różną niepełnosprawnością odbył sie 21 maja 2017 roku w sali Akademickiego Klubu 
Politechnik w Częstochowie. W festiwalu udział wzięło 219 niepełnosprawnych artystów z 24 rożnych 
placówek i stowarzyszeń z miasta Częstochowy, Lublińca, Myszkowa, Radomska, Bogumiłka, Praszki. 
Wiek występujących od 5 lat do 30. Festiwal oglądało  500 widzów w tym przyjaciele i znajomi oraz 
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przedstawiciele władz miasta Częstochowy, oświaty, dyrektorzy placówek i stowarzyszeń   Festiwal jest 
jedyną taką bajecznie kolorową imprezą w naszym mieście dajacym szansę występu na scenie tej 
grupie osób, które mogły pokazać swoje umiejętności i możliwości oraz ukryte talenty.  Występy 
oceniało profesjonalne JURY, tradycją festiwalu jest że przewodniczącym jury jest znana osoba 
publiczna, 24 zespoły otrzymały dyplom i nagrodę rzeczową w tym były 4 wyróżnienia . Nagrody 
ufundowano w  65 %  z środków Urzędu Gminy Częstochowa a 35 % pokryto ze środków własnych, 
każdy uczestnik otrzymał oprócz nagrody również słodki poczęstunek.Patronat nad festiwalem objął 
Urząd Miasta. Otrzymane nagrody dla zespołów minimalnie wynagrodziły trud włożony w 
przygotowanie repertuaru i nauczenie tego wykonawców. Nagrody sprawiły wiele radości samym 
wykonawcom oraz zmobilizowały ich do jeszcze aktywniejszej pracy na następne festiwale, występy 
niepełnosprawnych dla widowni były niezapomnianym wrażeniem i zachętą do brania czynnego udziału 
w imprezach kulturalnych miasta a niepełnosprawnym podniosło samoocenę i samoakceptację oraz 
była to szansa występu na deskach scenicznych. W przygotowaniu i prowadzeniu pomogło 35 
wolontariuszy.
IV. WŁĄCZENIE - WYŁĄCZONYCH " READAPTACJA TO NASZA SZANSA"
to projekt prowadzony od wielu lat dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Częstochowy i ze środków 
własnych skierowany do osób niepełnosprawnych nie objętych żadną opieką. W zadaniach projektu jest 
rehabilitacja medyczna, spotkania readaptacyjne, zajęcia sportowe. Spotkania readaptacyjne były nie 
tylko spotkaniami edukacyjnymi, ale nauką różnorodnych form spędzania wolnego i uczestniczenia w 
życiu społecznym. działania te przyczyniły się do poprawy wizerunku własnej osoby, "jestem taką samą 
osobą jak inni..", spowodowały wzrost samooceny i samoakceptacji zarówno osoby z 
niepełnosprawnością jak rówieśników. Przyczyniły się do kreowania właściwych postaw społecznych 
wobec osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy nauczyli się współżycia w grupie, czynnego 
wypoczynku, rozwinęli prawidłowe nawyki oraz swoje zainteresowania.
V. BASENY- PARK WODNY w TARNOWSKICH GÓRACH.
W dniu 11 sierpnia 2017 roku autokarem pojechało 24 osoby niepełnosprawne i 24 opiekunów do 
Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, wyjazd był w 60% z środków Gminy Miasta Częstochowy 
/PFRON/ a pozostałe 40 % wkład własny stowarzyszenia. Wyjazd nastąpił o godzinie 10.00 z parkingu 
przy ulicy Focha w Częstochowie, na miejscu byliśmy o godzinie 11.30. Po załatwieniu formalności i 
wykupieniu wcześniej zamówionych biletów wstępu i otrzymaniu zegarków z kluczami do szafek w 
szatni, gdzie wszyscy założyli kostiumy kąpielowe oraz klapki i po przejściu pod pryśnicami weszliśmy na 
teren basenów wodnych. Bilety wykupiliśmy od 12.00 do 15.00 to jest trzy godziny. Na bilety 
otrzymaliśmy w ramach aktualnej promocji zniżkę, za bilety płaciły tylko osoby niepełnosprawne po 29 
zł a opiekunowie wchodzili bezpłatnie. Na początek przywitał nas kierownik ratowników Wodnego 
Pogotowia Ratunkowego, który udzielił nam instruktażu oraz zapoznał z obowiązującymi aktualnie 
regulaminem i przedstawił ratowników wodnych, którzy będą nam pomagać i czuwać nad naszym 
bezpieczeństwem. Atrakcje całego  Parku Wodnego był do naszej dyspozycji, nasi podopieczni  
korzystali z  nich wszystkich. W czasie pobytu wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, jeden z opiekunów 
poślizgnął się rozbijając głowę, interweniowało pogotowie ratunkowe, lekarz zszył rozcięcie, opiekun 
wrócił z nami. Z zaistniałej sytuacji sporządziliśmy protokół powypadkowy. Kiedy czas na basenach 
minął wszyscy udali się do szatni, po ubraniu się wysuszeniu włosów udaliśmy się piętro wyżej na 
smaczny zamówiony wcześniej dwudaniowy obiad do restauracji KARDAMON.  Po posileniu się i małym 
odpoczynku udaliśmy się autokarem w drogę powrotną do domu. W Częstochowie byliśmy około 
godziny 19.00 zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Na wycieczce robiliśmy zdjęcia co było pamiątką z mile 
i pożytecznie spędzonego czasu, pogoda nam dopisała było fantastycznie. Pobyt na basenach dla 
niepełnosprawnych ruchowo uczestników był formą rehabilitacji, która wzmocniła i poprawiła ich 
kondycję fizyczną i psychiczną.
VI. KINO - WAKACJE z RUDYM
W kinie nasi podopieczni byli w sobotę 2 wrzesnia 2017 roku. Dyrekcja na pismo o bilety ulgowe, uznała 
nas jako grupę szkolną i otrzymaliśmy bilety jak w dzień powszedni dla opiekunów bezpłatnie, a 
niepełnosprawni zapłacili ulgowo w cenie 14 zł od osoby. Byliśmy zaskoczeni, że kino Cinema City w 
Częstochowie przy ul.Wolności w ten sposób nas potraktowało  było to dla naszych podopiecznych 
bardzo miłe. Film pt." Wakacje z Rudym" obejrzało 24 niepełnosprawnych ruchowo i 24 opiekunów , 
bilety w 60% sfinansowano z środków Gminy Miasta Częstochowy /PFRON/ a 40% wkład własny 
stowarzyszenia. Projekcja filmu była w sali numer 1 o godzinie 9.50. Film "Moje wakacje z Rudym" był 
dla wszystkich bez wyjątku szczególnym przeżyciem. Pełna humoru i przygód, wakacyjna opowieść o 
wielkiej przyjaźni między jedenastoletnim chłopcem, a niezwykłym czerwonym psem osadzona w 
niepowtarzalnych plenerach krainy kangurów - Australii. Nakręcony w malowniczych plenerach 
Antypodów film nie pozostawił nikogo obojętnym i z pewnością znalazł uznanie miłośników kina. 
Humor, wzruszenie i wielkie emocje. Czas w kinie pozwolił osobom niepełnosprawnym na miłe  i 
kulturalne spędzenie wśród innych uczestników kilku godzin w oderwaniu od smutnej rzeczywistości 
codziennego dnia. Pobyt w miejscu publicznym to integracja ze środowiskiem ludzi zdrowych, gdzie 
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nikogo już nie dziwi widok tak dużej ilości osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. 
VII. PIKNIK RODZINNY
Piknik rodzinny odbył się 9 września 2017 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w Ośrodku 
udostępnionym od zaprzyjaźnionej organizacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w 
Częstochowie. Ośrodek usytuowany jest na terenie gminy Olsztyn. Olsztyn powitał nas wielkim 
banerem na rynku "Olsztyn słońce Jury", pogoda nam dopisała chociaż chwilami zanosiło sie na deszcz. 
W imprezie wzięło około 80 osób tj. rodzin, rodzeństwa osób niepełnosprawnych naszych 
podopiecznych. Całą imprezę przygotowało 15 wolontariuszy. Wspaniale przygotowali gorący żurek, 
kawę ,herbatę, ciasto i słodycze z napojami a na zakończenie były  kiełbaski z grila. W czasie pikniku 
było wiele gier i rozgrywek sportowych nagrodzonych rzeczowymi nagrodami w postaci poduszek 
rehabilitacyjnych i dyplomów. Były też występy naszych uzdolnionych artystów oraz występy dzieci z 
Ogniska TPD z ulicy Kwiatkowskiego. Dla wytrwałych uczestników była piesza wycieczka do ruin zamku 
w Olsztynie, kto mógł to wspinał sie po skałkach. Piknik częściowo był finansowany z projektu 
Włączenie Wyłączonych z budżetu Gminy Częstochowa.  Spotkanie na Pikniku rodzin przyczyniło się do 
bliższego się poznania i zaprzyjaźnienia, a wspólnie spędzony czas wśród radości, zabaw i rozgrywek 
sprawnościowo - sportowych nauczył zdrowej rywalizacji, pomocy słabszym od siebie i chwilowo 
pozwolił zapomnieć o swoich problemach.
VIII. WYCIECZKA - JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA
Na wycieczkę po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej pojechaliśmy autokarem w dniu 28 wrzesnia 2017 
roku. wyjazd nastąpił o godzinie 7.00 z parkingu przy ulicy Focha w Częstochowie. Razem w wycieczce 
wzięły udział 44 osoby, w tym 22 niepełnosprawnych ruchowo i 22 opiekunów, wycieczka zaplanowana 
była dla 48 osób, 4 osoby nie pojechały z powodu choroby. Wycieczkę prowadziła pani przewodnik, 
która cały czas opowiadała historie o mijanych miejscowościach i tak dojechaliśmy do Ojcowa i 
zaczęliśmy zwiedzanie od Ojcowskiego Parku Narodowego,  wprowadzeniem do zwiedzania było 
obejrzenie krótkometrażowego filmu przyrodniczego w 3D o florze i faunie występującej na terenie 
parku. Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy park narodowy w Polsce to przepiękna  kraina gór, 
lasów, rzek, jaskiń, wąwozów i skalnych ostańców. spacerkiem doszliśmy do Pieskowej Skały, 
zwiedziliśmy zamek, charakterystycznym punktem dla parku jest niezwykła forma skalna wielkiej 
maczugi nazwana Maczugą Herkulesa, obejrzeliśmy Kapliczkę na Wodzie, a jeszcze dalej wspaniałą 
Dolinę Prądnika zwaną sercem parku z zamkiem w Ojcowie. Przewodnik opowiedziała nam o 
znajdujących sie tam jaskiniach i związanych z tym legendach np: o grocie Króla Łokietka. Opuściliśmy 
Ojcowski Park i autokarem udaliśmy sie Szlakiem Orlich Gniazd, po drodze odwiedziliśmy jedyną w 
Polsce Pustynię Błędowską. Pustynia leży pomiędzy miejscowościami Klucze, Chechło i Błędów, 
wrażenie niesamowite w środku naszego kraju pustynia. Uwieńczyliśmy to wszystko na zdjęciach. Na 
Podzamczu w zarezerwowanej restauracji "Pod Figurą" zjedliśmy smaczny dwudaniowy obiad z 
deserem. Po obiedzie i odpoczynku udaliśmy sie autokarem po drodze odwiedzając zamek w Mirowie i 
odrestaurowany zamek w Bobolicach a następnie już bardzo zmęczeni ale zadowoleni  udaliśmy sie do 
Częstochowy. Wycieczka w 60% sfinansowana była z środków Gminy Miasta Częstochowy a 40% z 
środków stowarzyszenia. Wycieczka to nie tylko turystyka czy rekreacja a przede wszystkim była 
poszerzeniem wiedzy i poznaniem historii o przepięknym regionie Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
IX. ZAJĘCIA PLASTYCZNE.
W okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2017 roku stowarzyszenie prowadziło 
zajęcia plastyczne pod okiem nauczyciela prac plastycznych. Uczestnicy zajęć nauczyli się i wykonywali 
różne prace takimi formami jak orygami, malowanie na szkle, wycinanki, itp. własnoręcznie wykonali 
ozdoby na stół wigilijny czy bożonarodzeniowy, jak również kartki świąteczne. Z prac wykonanych 
została zorganizowana wystawa, która cieszyła sie dużą oglądalnością. Zakup  materiałów jak i zapłata 
za nauczyciela pokryta jest z środków stowarzyszenia, pomocą w przygotowaniu zajęć jak i ich 
przeprowadzeniu zajęło się 6 wolontariuszy oraz rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych.
X. TEATR - HAMLET
W teatrze 30 naszych podopiecznych było 28 października 2017 roku na spektaklu pt. "HAMLET", 
misternie utkaną przez Szekspira opowieść o księciu duńskim, który mierzy się ze światem, buntuje i 
zmaga z własnym szaleństwem, a swój ból wyśpiewuje w sześciu songach - monologach. A robi to w 
sposób niezwykły, bo Hamlet Macieja Półtoraka jest wielowymiarowy, niejednoznaczny i magnetyczny. 
Andre Ochodlo stworzył sceniczną opowieść o wstydzie, miłości niemożliwej  i podświadomości, która 
jest motorem wszystkich ludzkich działań. Spektakl elektryzuje od pierwszej minuty. Ogromna w tym 
zasługa Macieja Półtoraka grającego tytułową rolę. Jego Hamlet jest dziki, ironiczny, bezlitosny. takiego 
spektaklu dawno nie było w częstochowskim teatrze, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Chociaż teatr w 
Częstochowie chyba jako jedyna placówka kulturalna miasta nie jest dostosowany do przyjęcia osób na 
wózkach to jednak z pomocą pracowników teatru i naszych opiekunów kilku naszych wózkowiczów 
mogło obejrzeć spektakl. Bilety w 60% finansowane że środków Gminy Miasta Częstochowy a 40% z 
środków stowarzyszenia.
XI. SOBOTNIE SPOTKANIA
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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)

800

0

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Ponieważ Stowarzyszenie, korzysta z sal ośrodka MOPS Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu 
i Jego Rodzinie /umowa użyczenia/ wykorzystujemy bazę ośrodka w soboty dla naszych 
celów.Spotykania odbywały się w sobotę raz w miesiącu. Celem były spotkania naszych podopiecznych, 
rehabilitacja, zajęcia readaptacyjne, uroczyste obchody imienin w danym miesiącu. Spotkania były od 
9.00 do 13.30 udział w nich brało średnio 12 niepełnosprawnych, w przygotowaniach i w 
poprowadzeniu pomagali opiekunowie i wolontariusze.
XII. SZKOLENIA, KONFERENCJE 
Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
Stowarzyszenie, Urząd Miasta, i inne podmioty.Członkowie Zarządu pełnią odpowiedzialne funkcje 
doradcze czy opiniujące. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia brał czynny udział w konsultacjach z 
przedstawicielami MPRiPS dotyczące projektu ustawy "Za Zyciem" które odbyło się 12 lipca w hotelu 
Arche w Częstochowie.
XIII.IMPREZY OKAZIONALNE
Stowarzyszenie w 2017 roku zorganizowało dla swoich podopiecznych imprezy okolicznościowe 
integrujące z okazji różnych świąt:
- Walentynki, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka,  Andrzejki, Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne. Na imprezach tych przygotowanych przez 
opiekunów i wolontariuszy były gry, zabawy, kalambury, a na dzień dziecka i mikołaja dla naszych 38 
podopiecznych były przygotowane paczki i wyjście do kina.
XIV. 1%
Z zebranych środków z 1%  stowarzyszenie dofinansowało swoich członków do turnusów 
rehabilitacyjnych całościowo lub częściowo, do zakupu lekarstw, środków ortopedycznych i 
medycznych i pomocniczych, do zakupu sprzętu potrzebnego do funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej, dokonało zwrotu za dojazdy na turnusy, terapie, rehabilitację, konsultacje lekarzy 
specjalistów za naprawy wózków inwalidzkich,  i do wszystkich zadań w 2017 roku organizowanych 
przez Stowarzyszenie.
XV. ZEBRANIA CZŁONKOWSKIE.
W 2017 roku odbyły się zebrania członkowskie zgodnie ze statutem stowarzyszenia, oraz w marcu 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na który zatwierdzono sprawozdanie finansowe i 
merytoryczne. Oprócz tego odbyły sie trzy zebrania zarządu  w celu omówienia bieżących zadań.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Zorganizowanie 
rehabilitacji medycznej 
dla osób 
niepełnosprawnych 
powyżej 25 roku życia 
nigdzie nie objętej 
opieką
2. Rehabilitacja na 
basenach
3. Rehabilitacja 
społeczna
4. Rehabilitacja 
Kulturalna i oświatowa.
5. Rehabilitacja 
turystyczna
6. Integracja rodzinna i 
środowiskowa
7. Organizacja 
Festiwalu "Muzyczna 
scena integracji " dla 
osób 
niepełnosprawnych z 
rożną 
niepełnosprawnością.
8. Organizacja 
wycieczek 
autokarowych i 
pieszych po kraju.
9. Organizacja wyjść do 
kina i teatru
10. Organizacja spotkań 
integracyjnych

Stowarzyszenie po 
przez swoją działalność 
promuje pomoc dla 
osób 
niepełnosprawnych 
zwracając poniesione 
wydatki na turnusy 
rehabilitacyjne, wydatki 
na zakup lekarstw, 
środków medycznych, 
sprzętu 
ortopedycznego, na 
potrzebne 
specjalistyczne terapie, 
wizyty i konsultacje 
lekarzy specjalistów, 
naprawę wózków i 
innego sprzętu, dopłaca 
do zakupu potrzebnych 
przedmiotów 
podnoszących standard 
życia i pomocnych w 
codziennej egzystencji.

88.99.Z

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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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) 83,142.81 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 82,181.77 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 961.04 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,781.54 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 56,523.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,781.54 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,445.83 zł

1,745.00 zł

13,700.83 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,391.54 zł

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 47,285.80 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 1. Zorganizowanie rehabilitacji medycznej dla osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia 
nigdzie nie objętej opieką
2. Rehabilitacja na basenach
3. Rehabilitacja społeczna
4. Rehabilitacja Kulturalna i oświatowa.
5. Rehabilitacja turystyczna
6. Integracja rodzinna i środowiskowa
7. Organizacja Festiwalu "Muzyczna scena integracji " dla osób niepełnosprawnych z rożną 
niepełnosprawnością.
8. Organizacja wycieczek autokarowych i pieszych po kraju.
9. Organizacja wyjść do kina i teatru
10. Organizacja spotkań integracyjnych

Stowarzyszenie po przez swoją działalność promuje pomoc dla osób niepełnosprawnych 
zwracając poniesione wydatki na turnusy rehabilitacyjne, wydatki na zakup lekarstw, środków 
medycznych, sprzętu ortopedycznego, na potrzebne specjalistyczne terapie, wizyty i konsultacje 
lekarzy specjalistów, naprawę wózków i innego sprzętu, dopłaca do zakupu potrzebnych 
przedmiotów podnoszących standard życia i pomocnych w codziennej egzystencji.

47,285.80 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 11,359.32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 91,614.12 zł 47,285.80 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

70,822.45 zł 47,285.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1.00 zł

20,669.39 zł

121.28 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

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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

38.00 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)

22.00 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

0.00 osób

22.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18,126.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12,000.00 zł

12,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,126.00 zł

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

12,000.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12,000.00 zł

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

6,126.00 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)

1,510.50 zł

17.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

16.00 osób

1.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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)

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 Włączenie Wyłączonych- 
Readaptacja to Nasza Szansa

Organizacja zajęć plastycznych, 
muzycznych i rehabilitacji 
medycznej spowodowała 
częściowe rozwiązania 
problemów z jakimi borykają się 
na codzień osoby 
niepełnosprawne ruchowo

Gmina Miasta Częstochowa 3,000.00 zł

2 XXIII Festiwal Muzyczna 
scena integracji

Zwiększenie aktywności osób z 
rożną niepełnosprawnością, 
uaktywnienie ich możliwości i 
pokazanie ich uzdolnień i 
talentów.

Gmina Miasta Częstochowa 3,000.00 zł

3 Wycieczka do kina Przełamanie barier u samych 
niepełnosprawnych , 
poszerzenie wartości 
kulturalnych

Prezydent M. Częstochowa - PFRON 201.60 zł

4 Rekreacja na basenach zajęcia sportowe, rehabilitacja 
w wodzie, i rehabilitacja 
społeczna

Prezydent M. Częstochowa - PFRON 1,354.76 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

1,000.00 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)

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)

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

organizacji

Nina Modłasiak/ 29.06.2018 r.
Barbara Łaptos Data wypełnienia sprawozdania

5 Wycieczka po Jurze 
Krakowsko - 
Częstochowskiej

turystyka,poznanie zakątków 
naszego regionu

Prezydent  M. Częstochowa - PFRON 1,505.18 zł

6 Spektakl teatralny podniesienie kultury osobistej, Prezydent M. Częstochowa - PFRON 720.00 zł

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

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