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I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. RYBNIK

Gmina M. RYBNIK Ulica PIASTA Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 530-770-425

Nr faksu 32-422-40-55 E-mail 
razemrybnik@gmail.com

Strona www www.stowarzyszenierazem.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24101279800000 6. Numer KRS 0000311733
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Chełstowski Krzysztof – prezes Zarządu

Tarnowska Joanna – wiceprezes Zarządu
Kapusta Iwona – skarbnik Zarządu
Chełstowska Aleksandra – sekretarz Zarządu
Maier Lidia – członek Zarządu

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

Renata Świerczek – przewodnicząca Komisji
Katarzyna Wardenga – sekretarz Komisji
Beata Górka – członek Komisji
Ewa Koper – członek Komisji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności w 
zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego,
15) turystyki i krajoznawstwa,
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17) promocji i organizacji wolontariatu,
18) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
19) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań 
oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-
wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, 
społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, 
rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, charytatywnych i promocyjno-
informacyjnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i 
niepełnosprawnych, itp. wyrównujących szanse edukacyjne, 
poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów 
(plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, 
fotograficznych itp.), imprez kulturalno-oświatowych (odczytów, 
prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów itp.), imprez 
rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, wycieczek, 
imprez sportowych itp.), wypoczynku letniego, zimowego, 
śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, 
„zielone szkoły”) itp.,
2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie 
przedsięwzięć mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i 
opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i 
rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp. względem osób 
niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia, 
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie 
przedsięwzięć mających na celu poradnictwo i aktywizację  
zawodową osób niepełnosprawnych, osób  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia, 
4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, 
społeczno-kulturalnej itp. osób niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia 
zmierzającej m.in.: do upowszechnienia uczenia się przez całe 
życie, 
5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia m.in.: 
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji 
(prowadzenie działań charytatywnych, profilaktycznych, 
przeciwdziałających patologii i marginalizacji, szerzenie kultury 
zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, fundowanie stypendiów, 
pomoc w sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i 
pozafinansowym, organizacja zbiórek publicznych, pozyskiwanie 
sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów, 
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych itp.),
6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych 
oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.), 
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy 
przybliżające problematykę niepełnosprawności i wykluczenia 
społecznego oraz wyposażające w umiejętności i kompetencje do 
pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi oraz 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ich rodzinami i 
otoczeniem, 
9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami sektora publicznego, instytucjami naukowo-
badawczymi i leczniczymi itp.,
10) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją 
celów statutowych Stowarzyszenia,
11) rozwijanie idei wolontariatu,
12) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji 
pozarządowych,
13) inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia,
14) powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, 
centrów, zakładów, ośrodków, warsztatów, domów itp. (na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach) o zakresie działań 
zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
15) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie 
objętym niniejszym statutem.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. SZTUKA, EDUKACJA, TERAPIA – BY DOŚWIADCZYĆ I ODNALEŹĆ 

Celem projektu była profilaktyka i edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz ich rodzin,  zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym. Projektem 
objęto dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny narażone na 
demoralizację, która wynika z niskiego statusu społecznego, bezrobocia, braku 
motywacji i bezradności. 
W ramach konkretnych działań projektowych odbyły się:
- Spotkania z terapeutą uzależnień w ramach, których prowadzono działalność 
informacyjną i edukacyjną oraz profilaktyczną w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, spotkania organizowano dla dzieci oraz rodziców. 
Uświadamiano rodzicom, że bardzo istotne są rozmowy z dziećmi na temat 
szkodliwości alkoholu.
- Organizacja wyjazdowych warsztatów profilaktycznych do Teatru Klubu 
Wilkowyje. Warsztaty prowadzone były w oparciu o specjalnie dostosowany 
zestaw ćwiczeń i zabaw mających na celu kształcenie u wychowanków 
umiejętności: współdziałania, komunikacji, reagowania na trudności w 
akceptowany społecznie sposób, radzenia sobie z emocjami, planowego i 
celowego działania. Jednocześnie zdobyte przez uczestników umiejętności 
mogą stać się atutem w relacjach międzyludzkich, motywacją do aktywnego 
spędzania czasu i wzmacniania poczucia własnej wartości. 
- Warsztaty z udziałem zaproszonych artystów, hobbystów. Wskazanie na 
alternatywne formy spędzania czasu, rozbudzanie wrażliwości, rozwijanie 
kreatywności i pomysłowości. Udział w zajęciach umożliwił rozpoznanie i 
ukierunkowanie zainteresowań uczestników, odreagowanie różnego rodzaju 
emocji i napięć. Umiejętności nabyte podczas warsztatów sprzyjają innemu 
spojrzeniu na rzeczy zwykłe, otoczenie, kolegów, pomagają lepiej radzić sobie w 
grupie. Udział w zajęciach i spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami pozwolił 
doświadczyć pozytywnych stanów emocjonalnych, które uczestnicy mogą 
zastosować w realnych sytuacjach społecznych. Zajęcia ułatwiły kontakty 
interpersonalne, rozwinęły asertywność i pogłębiły wiedzę o samych sobie. 
Odgrywanie aranżowanych sytuacji scenicznych wyzwoliło intelektualne 
zaangażowanie uczestników. Trenowanie zachowań związanych z odgrywaniem 
ról społecznych jest sposobem na właściwe zachowania w realnych sytuacjach 
życiowych. 
- Neuroterapia –Biofeedback: metoda ta wykorzystuje uczenie się przez 
warunkowanie instrumentalne, z zastosowaniem specjalistycznej aparatury EEG 
i odpowiedniego oprogramowania komputerowego pod kontrolą 
wykwalifikowanych terapeutów. Dzieci biorące udział w terapii uczyły się za 
pośrednictwem gry komputerowej kontrolować aktywność swojego mózgu na 
zasadzie sprzężenia zwrotnego. Terapia EEG Biofeedback poprawiła nastrój i 
samoocenę, wpłynęła na poprawę poczucia własnego ciała, orientacji 
przestrzennej, obniżyła skutki stresu psychospołecznego związanego z 
procesem wychowawczym, zwiększyła możliwości umysłowe, sprzyjała poprawie 
pamięci, rozwojowi mowy, przyczyniła się do lepszej koncentracji uwagi, co jest 
niezbędne podczas odgrywania ról aktorskich i kreatywnej ekspresji scenicznej.

Budżet projektu: 13026,53  zł  (10000,00 zł dotacja + 2336,53 zł finansowy 
wkład własny pozyskany z 1% podatku + 690,00 zł udokumentowany wkład 
własny osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.135.2012
Czas realizacji: marzec – listopad 2012 
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 10 osób + 150 uczestników 
konferencji podsumowującej projekt
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2. AKADEMIA WOLONTARIATU

Celem projektu była organizacja i promocja wolontariatu na rzecz osób z 
niepełnosprawnością. Bezpośrednimi uczestnikami Akademii byli wolontariusze 
– około 15 osób rekrutowanych z różnych środowisk - miasta Rybnika. Były to 
osoby w różnym wieku, uczniowie, studenci, osoby z niepełnosprawnością jak 
również przebywające na emeryturze lub rencie. Uczestników łączył wspólny cel, 
jakim jest bezinteresowne pomaganie osobom niepełnosprawnym, wola 
dobroczynnego zaangażowania się na rzecz innych ludzi. W ramach Akademii 
wolontariusze uczestniczyli w szkoleniach teoretycznych i praktycznych, w 
kierunku zdobycia umiejętności i kompetencji psychopedagogicznych. W ten 
sposób Stowarzyszenie przygotowało grupę wolontariuszy do zadań, które 
czekają na nich w przyszłości tj. pomoc w prowadzeniu zajęć podczas 
integracyjnych półkolonii oraz turnusu rehabilitacyjnego, organizowanego przez 
Stowarzyszenie. 
Szeroka gama programu umożliwiła uczestniczenie w ponad 65 godzinach 
różnych form praktycznych i teoretycznych zajęć, prowadzonych metodami pracy 
z niepełnosprawnymi.
Odbyło się:
- 10 godzin arteterapii, 
- 10 godzin warsztatów: „Nauka i zabawa metodą Weroniki Sherborne”, 
- 10 godzin zajęć specjalistycznymi metodami pracy z niepełnosprawnymi – 
dogoterapii, 
- 10 godzin zajęć z elementami metody Dennisona.
Uczestnicy projektu korzystali z biletów do instytucji kulturalnych dla osób 
niepełnosprawnych wraz z wolontariuszami w ramach zajęć praktycznych 
przygotowujących do roli „asystenta osoby niepełnosprawnej.”
W ramach projektu odbyła się II edycja konkursu „Wolontariat – lubię to!”. Celem 
konkursu była promocja idei wolontariatu oraz wyłonienie wolontariuszy, którzy 
aktywnie i systematycznie angażują się w działalność wolontariacką na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. Komisja przyznała dwa pierwsze miejsca oraz 
wyróżnienie. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, m.in. drukarkę, MP4, 
profesjonalną odzież sportową, a pozostali uczestnicy dyplomy.

Budżet projektu: 9135,00zł  (4500,00 zł dotacja + 3260,00 zł finansowy wkład 
własny pozyskany z 1% podatku + 1375,00 zł udokumentowany wkład własny 
osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.153.2012
Czas realizacji: marzec – październik 2012 
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 20 osób

3. WOLONTARIAT W KLUBIE RODZICA

Projekt „Wolontariat w Klubie Rodzica" miał na celu organizację i promocję 
wolontariatu poprzez przygotowanie grupy wolontariuszy w różnym wieku 
(uczniowie, studenci, osoby pracujące, emeryci, renciści, osoby z 
niepełnosprawnością, rodzice osób niepełnosprawnych) do działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. 
Działania projektowe pozwoliły na:
- promowanie działań skierowanych do wolontariuszy poprzez zamieszczanie 
zdjęć, artykułów o realizowanych szkoleniach, fotorelacji, komentarzy na 
stronach internetowych, na portalu społecznościowym, w prasie, 
- promocję wolontariuszy jako asystentów osób z niepełnosprawnością poprzez 
zamieszczanie zdjęć, artykułów, fotorelacji z działań kulturalnych i 
relaksacyjnych, w których uczestniczyli wolontariusze i osoby z 
niepełnosprawnością,
- podniesienie kwalifikacji wolontariuszy poprzez specjalistyczne szkolenia, a 
tym samym pokazanie, że wolontariat to działania, do których trzeba 
przygotować się profesjonalnie, szczególnie w przypadku pracy z osobami 
niepełnosprawnymi w tym intelektualnie. 
W ramach projektu wolontariusze ukończyli:
- szkolenie prowadzone programem Handle, 
- szkolenie ze stylizacji ubioru,
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- kurs masażu połączonym z nauką udzielania pierwszej pomocy,
dzięki czemu będą oni mogli sami w sposób profesjonalny realizować działania 
terapeutyczne i rehabilitacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Wolontariusze uzyskali certyfikaty ukończenia powyższych szkoleń, które mogą 
wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. 

Budżet projektu: 9200,00zł (6020,00 zł dotacja + 1680,00 zł finansowy wkład 
własny pozyskany z darowizn + 1500,00 zł udokumentowany wkład własny 
osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.167.2012
Czas realizacji: kwiecień – czerwiec 2012 
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 10 wolontariuszy, pośrednio 
beneficjentami było też 20 dzieci niepełnosprawnych korzystających z pomocy 
wolontariuszy

4. INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻYJĘ 
ZDROWO I BEZPIECZNIE CZYLI NARKOTYKI NIE DLA MNIE”

Stowarzyszenie, jak co roku zorganizowało w czasie letnich wakacji integracyjne 
półkolonie dla 25 dzieci, uczniów szkół masowych i specjalnych Miasta Rybnika. 
Przez dziesięć dni uczniowie szkół rybnickich, aktywnie spędzali czas wolny od 
nauki, korzystając z bogatego programu półkolonii, w którym znalazły się wyjścia 
do kina na premiery filmów w 3D: „Madagaskar”, „Epoka Lodowcowa”, 
całodniowe wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jazda konna, 
zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe, turnieje, mecze, zajęcia plastyczno-
ceramiczne, a także zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego. Uczestnicy mieli zapewniony codziennie ciepły posiłek. W czasie 
wypoczynku przeprowadzono również program profilaktyczny „Żyję zdrowo i 
bezpiecznie”, mający na celu zapobieganie uzależnieniom od środków 
psychoaktywnych.

Budżet projektu: 14784,97 zł (10000,00 zł dotacja + 3909,97 zł finansowy wkład 
własny pozyskany z 1% podatku + 875,00 zł udokumentowany wkład własny 
osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.154.2012
Czas realizacji: kwiecień – sierpień 2012 
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 25 osób

5. RAZEM DLA ROZWOJU

Stowarzyszenie zrealizowało trzecią edycję projektu, którego celem była 
aktywizacja społeczno-zawodowa osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym 
chorych na stwardnienie rozsiane. Przez 6 miesięcy udzielono wsparcia osobom 
z różną niepełnosprawnością. 
W ramach projektu odbyło się:
- 13 spotkań z pedagogiem – doradcą zawodowym, w których wzięły udział 4 
osoby.
- 30 godzin zajęć praktycznych, na których uczestnicy uczyli się pracy jako: 
stolarz, kucharz, bukieciarz. Wzięło w nich udział 6 osób.
- 30 godzin zajęć rehabilitacyjnych, w których wzięło udział 5 osób.
- 25 godzin spotkań ze specjalistą – psychologiem, w których wzięły udział 4 
osoby. Dzięki tym zajęciom osoby z niepełnosprawnością zostały bardziej 
zmotywowane do pracy nad sobą i walki z chorobą. 
- 10 godzin arteterapii, zajęć kulinarnych.
- Zajęcia komunikacyjne, podnoszące umiejętności interpersonalne potrzebne w 
znalezieniu się na rynku pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, który 
pełnił rolę osoby wspierającej  rozwój  w sferze osobistej, społecznej i 
zawodowej.
Zorganizowano również wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która 
umożliwiła uczestnikom integrację, pogłębiła relacje z innymi uczestnikami 
grupy, co miało wpływ na rozładowanie napięcia emocjonalnego i lepsze 
samopoczucie. 

Budżet projektu: 10529,79zł   (7000,00 zł dotacja + 2929,79 zł finansowy wkład 
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własny pozyskany z 1% podatku + 600,00 zł udokumentowany wkład własny 
osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.153.2012  
Czas realizacji: marzec – wrzesień 2012 
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych:  18 osób 

6. TURNUS REHABILITACYJNY

Stowarzyszenie w dniach 1-14 lipca 2012 zorganizowało turnus rehabilitacyjny w 
miejscowości Radzyń, w Ośrodku WIKTORIA KRÓL, na który wyjechało 34 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Opiekę nad niepełnosprawnymi 
uczestnikami sprawowali przeszkoleni wcześniej przez Stowarzyszenie 
wolontariusze – jeden wolontariusz sprawował opiekę nad jednym, maksymalnie 
dwoma uczestnikami turnusu. Turnus należy do unikalnych w skali kraju. 
Uczestnicy to dzieci o złożonych i różnorodnych niepełnosprawnościach 
(niepełnosprawność intelektualna wszystkich stopni, ruchowa, mózgowe 
porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, zespół Willego - Pradera, zespół 
Aspergera, dystrofia mięśniowa, wodogłowie, małogłowie). W trakcie turnusu, na 
który wyjeżdżają bez rodziców, uczą się większej samodzielności, co jest bardzo 
potrzebne w kontekście szeroko rozumianej integracji ze społeczeństwem osób 
pełnosprawnych, uczestniczą w zajęciach z rehabilitacji ruchowej, arteterapii i 
muzykoterapii. Mają zapewnione kąpiele i plażowanie, spacery po lesie, 
przejażdżki rowerowe, kolonijny chrzest, podchody, bal przebierańców, dzień 
sportu, dyskoteki, wycieczki. Pod okiem fachowców w przyjaznej atmosferze 
kontynuują całoroczną rehabilitację. 

Pobyt dzieci na turnusie pokrywają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, 
Stowarzyszenie oprócz zorganizowania turnusu partycypowało w części kosztów 
w kwocie: 5322,41 zł ze środków pozyskanych z 1% podatku 
Udokumentowany wkład własny osobowy: 5800 godzin pracy wolontariackiej 
oszacowany na łączną kwotę 58000,00 zł
Czas realizacji: styczeń - lipiec 2012
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 34 osoby 

7. VII WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY PRZEGLĄD WIDOWISK 
JASEŁKOWYCH 

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkół specjalnych, klas integracyjnych, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej i innych grup z ośrodków kultury z terenu województwa 
śląskiego. Celem przeglądu jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności 
twórczej dzieci i młodzieży, zapobieganie defaworyzacji środowiska 
niepełnosprawnych, zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa 
kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, ukazanie 
organizatorów imprezy, jako rzeczników szeroko pojętej tolerancji. Projekt 
realizowany w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – 
Wychowawczym w Rybniku oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w 
Rybniku. 
Przegląd odbywał się w dniach 17, 18, 19 stycznia 2012. W przeglądzie wzięło 
udział 16 grup teatralnych z województwa śląskiego. Grupy teatralne wystąpiły w 
dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczestnicy do 12 lat 
II kategoria – uczestnicy powyżej 12 lat, WTZ
Finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbył się 26.01.2012 w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Impreza ma charakter integracyjny, 
biorą w niej udział uczniowie szkół masowych, z oddziałami integracyjnymi oraz 
placówki specjalne. 
VII Wojewódzki Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych Rybnik 2012 
patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Rybnika pan Adam Fudali. 

Budżet projektu po stronie Stowarzyszenia: 2062,38 zł - wkład finansowy własny 
pozyskany z 1% podatku 
Czas realizacji: styczeń - luty 2012
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Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 480 osób 

8. VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Myślę, tworzę i czuję, że żyję” to hasło konkursu, celem którego jest 
wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych 
to cykliczne przedsięwzięcie kulturalne o charakterze krajowym mająca już 
ugruntowane miejsce w kalendarzu imprez artystycznych kierowanych do osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów/terapeutów. Podstawowe cele 
przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski. 
Współorganizując konkurs pragniemy docenić kulturotwórcze działania osób 
niepełnosprawnych realizowane w formie przedsięwzięć czasopiśmienniczych. 
Tworzone przez nich gazetki kierowane są nie tylko do ich własnego środowiska. 
Niepełnosprawni redaktorzy oraz ich opiekunowie ze swoją ofertą wychodzą do 
środowiska lokalnego. Tym samym tworzą podwaliny integracji społecznej osób 
pełno- i niepełnosprawnych. Nagradzając te osoby chcemy tym samym 
wzmocnić ich działania oraz przenieść atmosferę integracji na szczebel 
ogólnopolski. Poza tym promując czasopiśmiennictwo przyczyniamy się do 
rozwijania zaburzonych kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych 
(zagadnienie to jest bardzo ważne z punktu widzenia integracji społecznej tych 
osób). 
W związku z organizacją konkursu:
- Propagowano czasopiśmiennictwo dzieci/młodzieży/dorosłych osób 
niepełnosprawnych jako elementu procesu rewalidacji i kształcenia w 
placówkach: szkolnictwa specjalnego, pracy pozaszkolnej, wsparcia osób 
niepełnosprawnych. 
-Popularyzowano możliwości dzieci/młodzieży/dorosłych osób 
niepełnosprawnych, a tym samym stwarzano atmosferę do integracji społecznej 
osób pełno- i niepełnosprawnych. Prezentowano informację o celach i przebiegu 
konkursu w prasie i mediach elektronicznych.
-Promowano czasopisma, jako warsztat umożliwiający rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych dzieci/ młodzieży/dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Dostarczono satysfakcję uczniom/wychowankom/dorosłym osobom 
niepełnosprawnym redagującym gazetki. 
W konkursie rywalizowały ze sobą 25 czasopisma z terenu całego kraju 
oceniane przez kompetentne 10 osobowe jury również terenu całej Polski, a w 
efekcie przyznano 3 nagrody główne, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
za udział. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w czerwcu 
2012. 

Budżet projektu: 4824,89zł  (1000,00 zł dotacja + 324,89 zł finansowy wkład 
własny pozyskany z 1% podatku + 3500,00 zł udokumentowany wkład własny 
osobowy)
Czas realizacji: marzec – czerwiec 2012
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.138.2012
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 250 osób 

9. PONAD GRANICAMI WALCZYMY Z BARIERAMI

Celem projektu jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia 
zawodowego przez 40 uczestników i uczestniczki projektu. Projekt potrwa do 
lipca 2014 roku i realizowany jest przez nasze Stowarzyszenie we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz 
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej. W 
projekcie bierze udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób o 
obniżonej normie intelektualnej, nieaktywnych zawodowo (20 z Rybnika i 20 z 
Rudy Śląskiej). Uczestnicy i uczestniczki projektu są objęci kompleksowym 
programem wsparcia – od badania indywidualnego potencjału i wsparcia 
doradcy zawodowego, po udział w warsztatach aktywizujących, które przygotują 
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uczestników i uczestniczki projektu do podjęcia zatrudnienia zgodnie z 
zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego. Projekt przewiduje także 
zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie staży i praktyk u 
pracodawców, oraz wykonywanie zadań zleconych uczestnikom i uczestniczkom 
projektu w formie dzieł i umów cywilnoprawnych. Dodatkowo dla uczestników 
zaplanowano 600 godzin zajęć uzupełniających, mających na celu wyuczenie 
specjalistycznych umiejętności wymaganych podczas wykonywania określonych 
zawodów. W sumie odbędzie się 600 godzin wsparcia doradcy zawodowego, 
600 godzin poradnictwa specjalistycznego, 600 godzin zajęć uzupełniających 
oraz 3360 godzin zajęć warsztatowych. Projekt swoim wsparciem obejmie także 
najbliższych osób niepełnosprawnych poprzez organizację cyklicznych spotkań 
rodziców i opiekunów z terapeutami w celu wyjaśnienia etapów realizacji 
projektu oraz wysłuchania ich potrzeb oraz opinii. Rodzice oraz opiekunowie 
mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach motywacyjnych oraz 
warsztatach wzrostu kompetencji. Dzięki kontaktom z niemieckim partnerem 
projektu jakim jest GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH 
następuje wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między partnerami, co 
pozwoli na adaptację rozwiązań niemieckich, w obszarze aktywizacji społeczno-
zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, do polskich warunków. W 
ramach projektu powstają propozycje gotowych rozwiązań, które następnie będą 
upowszechniane wśród grupy osób na co dzień zajmujących się aktywizacją 
zawodową niepełnosprawnych. W dwóch polskich instytucjach zostanie 
opracowany plan wdrożenia zmian. Parter niemiecki również będzie wdrażał 
propozycje w swojej instytucji. Realizacja projektu jest możliwa dzięki 
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, 
działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej”, poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Budżet projektu w 2012 dla Stowarzyszenia „Razem”: 88787,02 zł
Czas realizacji: marzec 2012  – lipiec 2014
Umowa partnerska z Liderem Projektu tj. Stowarzyszeniem MOST z Katowic
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 20 osób niepełnosprawnych + 15 
rodziców

10. KLUB RODZICA 

W Stowarzyszeniu funkcjonuje grupa samopomocowa rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością. W trakcie spotkań rodzice mają okazję do wspólnych 
rozmów, wymieniania się doświadczeniami z wychowania dziecka z 
niepełnosprawnością. Wspólnie podejmują inicjatywy dla swoich dzieci i 
Stowarzyszenia (m.in.: spotkania integracyjne w kawiarni, zabawa andrzejkowa, 
warsztaty tworzenia stroików świątecznych). Na spotkania zapraszani są również 
specjaliści min. psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, specjalistka 
metody Dennisona.

Środki zaangażowane w Klub Rodzica w 2012 roku 2105,53  zł wkład finansowy 
własny pozyskany z 1% podatku 
Czas realizacji: styczeń - grudzień 2012
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 100 osób 

11. ORGANIZACJA TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK I METODĄ 
TOMATISA 

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie prowadzi dla chętnych 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością terapię metodami EEG BIOFEEDBACK I 
METODĄ TOMATISA. Stowarzyszenie wynajmuje sale ze sprzętem do terapii 
metodą EEG Biofeedback i Tomatis oraz zatrudnia stosownych specjalistów na 
umowy cywilno-prawne. Koszty wynajmu sal ze sprzętem oraz opłacenie 
specjalistów pokrywają zainteresowani rodzice, tym samym przychody i koszty 
prowadzonej działalności bilansują się, a Stowarzyszenie nie osiąga zysku. 
Stowarzyszenie odpowiada za strukturę organizacyjną przedsięwzięcia i pełni 
nadzór merytoryczny nad nim. 
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Suma przychodów: 6740,00 zł (+375,00 niewydatkowane z roku 2011 co daje 
7115,00 zł)
Suma rozchodów: 7115,00 zł
Czas realizacji: styczeń – grudzień 2012
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 12 osób

12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ W 
ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Stowarzyszenie prowadzi przez cały rok działalność w zakresie informacji i 
promocji dotyczącej spraw osób z niepełnosprawnością. Na stronie internetowej 
oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook Stowarzyszenie na bieżąco 
informuje o działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością i 
ich otoczenia, realizowanych projektach, prowadzonej rekrutacji itp. 
Zamieszczane są informacje o wydarzeniach organizowanych przez instytucje 
państwowe, inne organizacje pozarządowe (np. dni otwarte dla osób z 
niepełnosprawnością w ZUS, PUP, spotkaniach dotyczących terapii, 
wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych) oraz o zmianach w prawie. W prasie 
lokalnej i mediach elektronicznych podjęto działania promujące Stowarzyszenie, 
jako organizacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym 
działaniom ukazało się szereg materiałów medialnych o przedsięwzięciach 
realizowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie promowało się także za 
pomocą reklam w prasie. Oprócz tego na bieżąco udzielane były w Biurze 
Stowarzyszenia porady indywidualne związane z niepełnosprawnością 
dotyczące min. orzecznictwa, dostępnych terapii, doboru odpowiednich 
specjalistów, świadczeń pieniężnych itp. 

Czas realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2012

13. DZIAŁANIA REHABILITACYJNE NA RZECZ OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Stowarzyszenie prowadziło szereg działań polegających wsparciu 
indywidualnym i grupowym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
poprzez: zakup sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych, medycznych, różnego 
rodzaju specjalistycznych pomocy terapeutycznych, zakupów leków, wsparcie 
leczenia, rehabilitacji, terapii wynikających z niepełnosprawności danego 
podopiecznego. Dla naszych podopiecznych zorganizowano także szeregu 
działań z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii i różnego rodzaju terapii (np. 
EEG Biofeedback, logopedia, muzykoterapia i inne).
Środki zaangażowane w  działania rehabilitacyjne na rzecz osób z 
niepełnosprawnością: 0,00 zł wkład finansowy własny pozyskany z 1% podatku
Czas realizacji: styczeń 2012– grudzień 2012
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 105 osób

14. ZBIÓRKA PUBLICZNA

Stowarzyszenie w grudniu 2012  zgodnie z decyzją nr 103/2012 a dnia 
23.11.2012 Ministra Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło zbiórkę publiczną 
(zakończenie 31.08.2013) na: Remont pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt 
edukacyjny, rewalidacyjny i rehabilitacyjny Dziennego Niepublicznego Ośrodka 
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „RAZEM”, służącemu dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W efekcie zebrano 5930,00 zł.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1269

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną 
zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami 
społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
2.Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 84.12.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Działalność wspomagająca edukację

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.60.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 571,372.50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 549,110.15 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,115.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 309,055.16 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 127,307.02 zł

88,787.02 zł

0.00 zł

38,520.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31,271.21 zł

8,259.02 zł

9,693.87 zł

500.00 zł

5,930.00 zł

0.00 zł

6,888.32 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 279,741.28 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 125,937.98 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 275,585.61 zł 125,937.98 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

262,205.88 zł 125,937.98 zł

7,115.00 zł 0.00 zł

1 Projekt: AKADEMIA WOLONTARIATU 3,260.00 zł

2 Projekt: INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻYJĘ 
ZDROWO I BEZPIECZNIE CZYLI NARKOTYKI NIE DLA MNIE”

3,909.97 zł

3 Projekt: RAZEM DLA ROZWOJU 2,929.79 zł

4 Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 5,322.41 zł

1 NA POTRZEBY REHABILITACJĘ I LECZENIE P.O. 10,515.75 zł

2 NA POTRZEBY REHABILITACJĘ I LECZENIE T.M. 9,103.90 zł

3 NA POTRZEBY REHABILITACJĘ I LECZENIE S.S. 8,667.00 zł

4 NA POTRZEBY REHABILITACJĘ I LECZENIE D.M. 7,055.00 zł
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w tym :

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł

5,764.16 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

500.57 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

0.0 osób

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

30.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

194.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 82 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

8.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

2.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

3.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób
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61.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

8.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

8.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 44.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 103,434.50 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 103,434.50 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4,831.50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 98,603.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

287.32 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1,800.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 SZTUKA, EDUKACJA, TERAPIA – BY DOŚWIADCZYĆ I ODNALEŹĆ 10,000.00 zł

2 AKADEMIA WOLONTARIATU 4,500.00 zł

3 WOLONTARIAT W KLUBIE RODZICA 6,020.00 zł

4 INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 10,000.00 zł

5 RAZEM DLA ROZWOJU 7,000.00 zł

6 VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1,000.00 zł

7 PONAD GRANICAMI WALCZYMY Z BARIERAMI 88,787.02 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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