Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej






za rok 2014

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Gmina Oborniki

Miejscowość

Nr faksu

Oborniki

61 2965312

Ulica

Piłsudskiego

Nr domu

Kod pocztowy 64-600

E-mail

Poczta

spdimnprzyjaciel@wp.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

Województwo Wielkopolskie

634244783

52 A

Oborniki

Strona WWW

Powiat Obornicki

Nr lokalu -

Nr telefonu

przyjaciel.obornikionline.pl

29.01.2002
20.12.2004
6. Numer KRS

1

0000079166

61 2965312

Imię i nazwisko
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Aldona Ból

Prezes Zarządu

Teresa Dąbkiewicz
Justyna Bielawiak

X tak
X tak

Małgorzata Neumann

Sekretarz Zarządu

X tak

Urszula Borowiak

Członek Zarządu

X tak

Roman Różewski

Członek Zarządu

X tak

Danuta Parthun
Barbara Olejniczak
Ludmiła Klimkiewicz

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

tak

X tak

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

10. Sposób realizacji celów statutowych

X

Skarbnik Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zastępca Prezesa
Zarządu
Zastępca Prezesa
Zarządu

Wpisany do KRS

Dorota Obroszko

Imię i nazwisko

9. Cele statutowe organizacji

Funkcja

Funkcja
przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
członek Komisji
Rewizyjnej
członek Komisji
Rewizyjnej

Wpisany do KRS
X tak
X tak
X tak

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji społecznej poprzez:
1. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej oraz ochrony i promocji zdrowia
osób niepełnosprawnych
2. Współpraca i pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
3. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i integracyjnej oraz
krajoznawczo-wypoczynkowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych
4. Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie
kraju i za granicą
5. Współdziałanie z władzami samorządowymi w celu wprowadzania
udogodnień dla osób niepełnosprawnych

1. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i
osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom
2. Prowadzenie sal: rehabilitacyjnej i terapii zajęciowej
3. Prowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej
4. Współpraca z osobami prowadzącymi warsztaty dla młodzieży
niepełnosprawnej
5. Podejmowanie wszelkich innych działań mających za zadanie
realizację celów stowarzyszenia ( w tym: organizowanie imprez
charytatywnych) i przeznaczenie dochodów z nich na cele
określone statutem
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1. Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi sale: terapii zajęciowej i rehabilitacyjną oraz do zabiegów mokrych, w
których odbywa się codzienna rehabilitacja podopiecznych stowarzyszenia ( dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z
terenu powiatu obornickiego ) pod okiem wyspecjalizowanej kadry – terapeuty i dwóch rehabilitantów. Podopieczni
mają możliwość rehabilitacji ruchowej oraz usprawniania manualnego rozwijającego sprawność rąk, wrażliwość
oraz zdolności plastyczne. Rozwijają ponadto zdolności muzyczne i umiejętności wokalne. Na skutek działalności
naszej organizacji oraz sal rehabilitacyjnych podopieczni mają możliwość przebywania ze sobą, usprawniania,
poprawy swojego zdrowia w zakresie sprawności ruchowej oraz utrzymania już wypracowanych osiągnięć.
Rehabilitanci starają się zachęcić naszych podopiecznych do rehabilitacji poprzez sport, który jest najlepszym
sposobem samorealizacji, poprawy sprawności, a poprzez organizowanie zawodów sportowych (I Integracyjnej
Olimpiady Sportowej) także integracji i nawiązywania relacji interpersonalnych, dodatkowo motywujących do
aktywności fizycznej w grupie.
Stowarzyszenie zorganizowało ponadto w okresie letnim grupowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do ORW
„Jagoda” w Sarbinowie, jak również dofinansowało pobyty na turnusie naszych podopiecznych w innych ośrodkach.
W turnusach uczestniczyło 28 naszych podopiecznych z opiekunami. Wyjazdy te zawarły kilka celów: przede
wszystkim poprawę stanu zdrowia poprzez rehabilitację, integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich
rodzin z terenu powiatu obornickiego, poznawanie przez nich kraju – środowiska, oraz aktywny wypoczynek letni.
2. Do głównych działań stowarzyszenia należy również prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i
integracyjnej oraz krajoznawczo-wypoczynkowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W ramach tych działań zorganizowaliśmy XIII Koncert Stowarzyszenia, podczas którego młodzież niepełnosprawna
działająca w integracyjnym zespole wokalnym „Tacy Sami” miała możliwość zaprezentowania swoich zdolności
wokalnych. Zespół ten w 2014 roku wystąpił także z przygotowanym programem artystycznym na: Euromajówce w
Ryczywole, w Pobiedziskach z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w w/w miejscowości, podczas DNI OBORNIK, występował w Obornickim Ośrodku Kultury na
imprezie zorganizowanej dla jubilatów z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego, czy zakończenie projektu
partnerskiego p.n. Razem bez barier, występował podczas Muzycznych Zaduszek, śpiewał również dwukrotnie dla
seniorów, a przede wszystkim uświetniał swymi występami pikniki i spotkania organizowane przez nasze
stowarzyszenie. W grudniu odbył się także recital naszego podopiecznego Ł. Bóla i przyjaciół. W dniu XIII Koncertu
mogliśmy także podziwiać prace naszych podopiecznych uzdolnionych plastycznie na wystawie zorganizowanej w
kuluarach Obornickiego Ośrodka Kultury. Prace plastyczne podopiecznych w minionym roku wystawiane były także
na cyklicznych wystawach w oddziale ZUS-u w Obornikach. Działalność kulturalno-oświatowa stowarzyszenia to
także działania mające na celu przybliżenie i przekazanie tradycji narodowych. Razem z naszymi podopiecznymi
witamy wiosnę, szukamy zajączka, odchodzimy dni Mamy, Taty i Dziecka, poznajemy zwyczaje andrzejkowe,
mikołajkowe, świąt Bożego Narodzenia – wspólnie oglądamy jasełka, przygotowane przez naszych podopiecznych
pod czujnym okiem terapeutów i opiekunów zespołu, a potem śpiewamy kolędy, łamiemy się opłatkiem i
oczekujemy na przyjście najważniejszego w tym dniu gościa-Gwiazdora.
Zarząd Stowarzyszenia dbał o to, by nasi podopieczni pamiętali o ważnych uroczystościach swoich kolegów takich
jak I Komunie św. czy Urodzinki, organizował także cotygodniowe spotkania z katechetą oraz Msze św.
stowarzyszenia.
W 2014 roku zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Świerkocina. Wspólny taki wyjazd jest
dużym udogodnieniem dla rodziców i opiekunów. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje wszelkich starań, aby życie
naszych podopiecznych jak najbardziej przybliżyć do normalności, aby miały dostęp do wszystkiego, co rozwija ich
wyobraźnie, wrażliwość, pogłębia wiedze, a przede wszystkim daje radość. Wyjazd ten pozwolił członkom
stowarzyszenia kolejny raz zintegrować się z grupą oraz poznanymi osobami i w nowym środowisku.
Czynny wypoczynek zapewniliśmy członkom stowarzyszenia także podczas biwaku i integracyjnych piknikach
rodzinnych zorganizowanych na lądowisku Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego czy w gospodarstwie
agroturystycznym Zielony Dworek w Kiszewku. Wspólne przebywanie z podopiecznymi świetlic opiekuńczowychowawczych, uczestnikami WTZ, uczniami Zespołu Szkól Specjalnych, aktywne korzystanie z oferowanych
przyjemności, wspólny udział w różnych konkursach, zabawach
zintegrował jego uczestników, pogłębił
świadomość wśród niepełnosprawnych, że można liczyć na pomoc w każdej sytuacji, że niepełnosprawność nie
jest barierą, że można cieszyć się dniem i chwilą. Wspólne pieczenie kiełbasek, zabawy pogłębiły wzajemne
relacje. Rodzicom i opiekunom pikniki te pokazały, że można cieszyć się dniem mimo problemów, z jakim borykają
się na co dzień.
Zarząd Stowarzyszenia stara się robić wszystko, aby dzieci i młodzież niepełnosprawna brała czynny udział w
imprezach integracyjnych, oraz innych odbywających się na terenie naszego miasta i poza nim, aby mieli kontakt z
rówieśnikami, byli postrzegani i akceptowani przez społeczeństwo.
Zarząd dokłada wszelkich starań aby pozyskiwać środki finansowe zarówno na organizowanie dla naszych
członków wszelkich imprez, wycieczek, wyjazdów itp. jak również na utrzymanie sal, opłacanie mediów oraz na
wynagrodzenia dla pracowników.
Całokształt działalności Stowarzyszenia oraz sal rehabilitacyjnych daje poczucie stabilności tym, do których
zadania są kierowane.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

X powiat

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

240

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

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

-

Osoby
prawne

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności 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

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych;
Ochrona i promocja zdrowia;
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego;
Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej,
Turystyka i krajoznawstwo;
Wypoczynek dzieci i młodzieży;
Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin
i osób

X tak

Przedmiot działalności
Rehabilitacja dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej

9499Z

Prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej i
integracyjnej oraz
krajoznawczo9499Z
wypoczynkowej na rzecz
dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych
Pomoc społeczna, w tym
pomoc osobom
niepełnosprawnym i ich
rodzinom oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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Numer Kodu (PKD)

9499Z

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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

X nie

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

-

-

-

-

-

-

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

X nie
Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

-

-

-

-

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

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

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

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

150 704,62 zł

150 699 , 17 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0 , 00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0 , 00 zł

d) Przychody finansowe

5 , 45 zł

e) Pozostałe przychody

0 , 00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

28 298 , 60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

93 466 , 00 zł
0 , 00

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
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zł

0, 00 zł
93 466 , 00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0 , 00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

22 746 , 47 zł

a) ze składek członkowskich

2 445 , 00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

8 801 , 47 zł

c) z darowizn od osób prawnych

11 500 , 00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0, 00 zł

e) ze spadków, zapisów

0, 00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł – Wynik finansowy roku 2013, zwiększający przychody z działalności statutowej roku 2014
Przychody finansowe (odsetki)

0, 00 zł

6 188 , 10 zł
5 , 45 zł

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

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

6 075 , 05 zł

18 411 , 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

1
2
3

Codzienna rehabilitacja podopiecznych stowarzyszenia na salach: terapii zajęciowej i
rehabilitacyjnej
Wyjazd grupowy na turnus rehabilitacyjny
Działalność kulturalno-oświatowa i integracyjna oraz turystyczno-krajoznawczej i wypoczynkowa na
rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

5 705 , 47 zł
1 300 , 00 zł
11 406 , 33 zł
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0, 00 zł
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
1

-

0, 00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

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

133 351,93 zł

18 411,80 zł

128 635,21 zł

18 411,80 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) koszty finansowe

0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

e) koszty administracyjne

4 716,72 zł

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
0,00 zł
osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
17 352,69 zł
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

, zł
0, 00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0, 00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
X z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości

17 352,69 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
nie korzystała

tak
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.)
X nie
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nie

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
X 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)

2 osoby

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 etat

2 osoby

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

2. Członkowie
X tak
2.1. Organizacja posiada członków

nie
125 osób
fizycznych
0 osób
prawnych

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

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

X

(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)

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)
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tak
nie

0 osób

w
tym:

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

0 osób

b) inne osoby

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:

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 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:

0 osób

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

11 osób
8 osób
3 osoby

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

43 110,91 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

64 854,91 zł

35 013,95 zł

– nagrody

0 ,00 zł

– premie

0,00 zł

– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

8 096,96 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

21 744,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
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)

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

64 854,91 zł
0, 00 zł

64 854,91 zł
0 , 00 zł

0 , 00 zł

0 ,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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)
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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

1 182,46 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego,
0, 00 zł
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
0, 00 zł
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
0, 00 zł
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
1 806,00 zł
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
Pracownicy zatrudnieni w Stowarzyszeniu to: 1 terapeuta zajęciowy, 2
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
rehabilitantów i sprzątaczka.
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
Zarząd pracuje społecznie.
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0 , 00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
X tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
nie
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.

1

Nazwa zadania

WSPIERANIE
DZIAŁALNOŚCI
ZMIERZAJĄCEJ DO
POPRAWY
FUNKCJONOWANIA W
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ OSÓB
DOTKNIĘTYCH UTRATĄ
ZDROWIA –
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania
1. Rehabilitacja i terapia zajęciowa dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej na salach
rehabilitacyjnych działających przy
stowarzyszeniu pod okiem
rehabilitantów i terapeuty zajęciowego
oraz na turnusach rehabilitacyjnych.
2. Integracja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
3. Rozwijanie umiejętności
artystycznych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
4. Przekazywanie i podtrzymywanie
tradycji.
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i
szkoleniowej .
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GMINA OBORNIKI

Kwota dotacji

83 500,00 zł

2

PREZENTACJA
OSIĄGNIĘĆ
KULTURALNYCH –
XIII KONCERT
STOWARZYSZENIA
„PRZYJACIEL”

3

WSPIERANIE ZADAŃ
KULTURALNYCH Z
PROFILAKTYKĄ W TLE INTEGRACYJNY PIKNIK
RODZINNY NA
LĄDOWISKU OSL

4

5

6

KULTURA I SZTUKA,
OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO SPOTKANIE WIGILIJNOOPŁATKOWE
STOWARZYSZENIA
„PRZYJACIEL”
UPOWSZECHNIENIE
TURYSTYKI I
KRAJOZNAWSTWA
WŚRÓD OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCIECZKA
TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZA DO
ZOO W ŚWIERKOCINIE
KULTURA I SZTUKA,
OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO –
SPOTKANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
„PRZYJACIEL” PT.
SZUKAMY ZAJĄCZKA”

1.Prezentacja osiągnięć kulturalnych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
a) występy zespołu wokalnego „Tacy
Sami”
b) prezentacja prac plastycznych na
wystawie zorganizowanej w kuluarach
OOK
2.Integracja dzieci i młodzieży
GMNINA OBORNIKI
niepełnosprawnej – uczestnictwo
POWIAT OBORNICKI
podopiecznych stowarzyszenia w
życiu kulturalnym środowiska, w
którym mieszkają.
3.Zaakcentowanie obecności osób
niepełnosprawnych w codziennym
życiu społeczności miasta i gminy.
4.Działania kulturalne na rzecz osób
Niepełnosprawnych.
Zorganizowanie aktywnego wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:
*Integracja w grupie i nowym środowisku
*Przybliżenie dzieciom i młodzieży sportu
jakim jest lotniarstwo
GMINA OBORNIKI
*Wspólne zabawy i konkursy
*Występy artystyczne zespołu „Tacy
Sami”
*Zapewnienie uczestnikom wesołej
zabawy i wypoczynku
Przekazywanie i podtrzymywanie tradycji
Świąt Bożego Narodzenia i obdarowanie
GMINA OBORNIKI
podopiecznych stowarzyszenia – osób
POWIAT OBORNICKI
niepełnosprawnych upominkami
gwiazdkowymi.

Wycieczka ma na celu poznawanie przez
dzieci i młodzież niepełnosprawną wiele
gatunków zwierząt z całego świata,
połączenie zdobywania wiedzy z miłym POWIAT OBORNICKI
wypoczynkiem na łonie natury, a także
integracją w grupie i nowym środowisku.

Przekazywanie i podtrzymywanie tradycji
Świąt Wielkanocnych i obdarowanie
podopiecznych stowarzyszenia – osób
POWIAT OBORNICKI
niepełnosprawnych upominkami od
„zajączka” oraz
podtrzymywanie więzi rodzinnych.
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500, 00 zł
700,00 zł

1500, 00 zł

500,00 zł
500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ
POPRAWY JAKOŚCI
ŻYCIA OSÓB
DŁUGOTRWALE,
PRZEWLEKLE CHORYCH
ORAZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
INTEGRACYJNE
SPOTKANIA RODZINNE Z
CYKLU: „NA WESOŁO I
SPORTOWO”
DZIAŁANIA NA RZECZ
POPRAWY JAKOŚCI
ZYCIA OSÓB
DŁUGOTRWALE,
PRZEWLEKLE CHORYCH
ORAZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
GRUDNIOWE ŚWIĘTA:
PRZEZ ŻYCIE Z TRADYCJĄ

7

8

1.Zorganizowanie aktywnego
wypoczynku dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz ich rodzin w
miejscu zamieszkania i na wyjeździe
2.Rywalizacja nie tylko sportowa
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
pomiędzy dziećmi i opiekunami
3.Integracja w grupie i nowym
środowisku
4.Zapewnienie uczestnikom wesołej
zabawy i wypoczynku

4 000,00 zł

Przekazywanie i podtrzymywanie
tradycji: spotkania z św. Mikołajem i
Gwiazdorem, podarowanie naszym
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
podopiecznym dni pełnych wrażeń i
niezapomnianych wspomnień, zaciśnięcie
więzi rodzinnych.

1 266,00 zł

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

X nie

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)

Lp.

Nazwa organu udzielającego dotacji

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

1

-

-

-

0,00 zł

2

-

-

-

0,00 zł

3

-

-

-

0,00 zł

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X nie

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

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

1

-

-

0, 00 zł

2

-

-

0,00 zł

3

-

-

0,00 zł

X. Informacje uzupełniające
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Kwota

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
% udziałów lub
akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

-

-

2

-

-

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 X nie
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)

Liczba odbiorców działań stowarzyszenia podana w dziale II pkt.2 to 240 osób; są to podopieczni stowarzyszenia – osoby
niepełnosprawne oraz opiekunowie i członkowie rodzin. Dla tej grupy odbiorców skierowana jest większość działań stowarzyszenia.

20.03.2015
Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

(dd.mm.rrrr)

Aldona Ból
(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania
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Zarząd Stowarzyszenia:
Ból Aldona
Dąbkiewicz Teresa
Bielawiak Justyna
Neumann Małgorzata
Obroszko Dorota
Borowiak Urszula
Różewski Roman
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2. Rubryka II.3 Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
Pytanie 1: Jak oszacować liczbę odbiorców działań promocyjno – informacyjnych i wydawniczych?
Czy liczbą np. osób odwiedzających stronę internetową, wydrukowanych egzemplarzu broszury,
ulotki, gazety, czy liczbą osób, do których trafiła np. gazeta? Czy jeżeli w wydarzeniu biorą udział
osoby prawne, np. organizacje pozarządowe, liczyć je raz jako osoby prawne czy też można/ trzeba
jeszcze policzyć dodatkowo ludzi, którzy reprezentują te organizacje – tym razem jako osoby
fizyczne?
Pytanie 2: W przypadku udzielania pomocy dzieciom, umowa darowizny podpisywana jest z ich
rodzicami. Jak należy więc liczyć osoby, które są odbiorcami pomocy fundacji, czy powinno to być
samo dziecko, czy tez dziecko i jego rodzice, a może również jego rodzeństwo i inne osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
Pytanie 3: Prowadzimy zajęcia dla określonej grupy podopiecznych i spotkania otwarte z różna grupą
uczestników (np. piknik w parku miejskim). Jak należy liczyć „Liczbę odbiorców”? Suma wszystkich
osób biorących udział w poszczególnych działaniach czy może liczba osób biorących udział w
najliczniejszym działaniu?
Część osób bierze udział w każdym działaniu, część pojawia się sporadycznie albo tylko raz.
Odpowiedź: W związku z trudnościami oszacowania tej liczby przez organizacje (wynikającymi z
różnej specyfiki ich działania), sugerujemy wpisywanie tylko tych liczb, które są pewne dla organizacji.
W przypadku potrzeby komentarza do tego pytania sugerujemy umieścić go w rubryce X. 5
sprawozdania pod nazwą „Dodatkowe informacje”.
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