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r Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
. Sprawozdawca wypełnia tylko pueznaezone dla n'eEo białe pola;
o We wszystkich pytaniach' w których istnieje mozliwość wyboru odpowiedzi naleŻy zaznaczyć właŚciwe odpowiedzi znakiem X;
e We wszysikich polach, w których nie będą wpisane ocipowiednie informacje, nalezy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsbe na,rnctatki MPiP$ Bata'łsł }._łliścia,9prawozda nła
(wypełnia MPiPs)

'tr . lrlazwa orgąĘi7acji
STOWARZYSZENiE NA TAK

2. Ąd res:siedżiby,I dgt1ę
kontaktowe

Kraj POLSKA Wojewodztwo
WiELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAN

Gmina M POZI{AN Ulica OGNiK iNr domu 20 C
I

Nr lokalu

[/liejscowoŚc POZNAN Kod pocztcv,ly 50-386 ipo.'u póżrtnŃ Nr telefonu 618688444

Nr faksu 612224784, E-mail
biu ro@stowarzyszenieneta

Strona www www. stowazyszenienatak. pl
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3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze

4. D'ata uzyskania SiatusU organizacji poŹytku
puoilcznego

5. N:Umer RE€rŃ

2aa4-a"Ą,"16

6301 5960300000



7' Skład organu żarządzĄącego organizacji
(Należy wpisaĆ imiona. nazwiska oraz informacje o funkcji
pgłlrig1ej'przez ńja soiń'ćń, cxon|xólu' ors*il*,Ęi

1 . H al i na G rzym isławska-Słowi ńska, P rezes Zauądu
2.Władysław Zacharczuk, Zastępca Prezesa
3'Piotr Dariusz Kuligowski, Członek Zaządu
4.Ewa Teresa Kowańska, Skarbnik
5.Dorota Orpiszak, Sekretarz
6'Teresa Maria Gorzeńska, Członek Zarządu
7 'GraŻyna Mańa Gzegorczyk, Członek Zarządu

10' Sposób realizacji óelow śtatutowych
orgańiżacji

(Należy opisać sposob rea!izacji celÓw statutowch
o rgl a n i z a cj i n a podslaw/e sta t u t u o lg a n i z acj i )
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1 . organizowa nie i prowadzen ie działal ności' rehabilitacyj nej'

]terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób

lnieoełnosorawnych, 
w szczególnoŚci z zespołem Downa i ich

I

|2. organizowanie i prowadzenie działalnoŚci spońowej i

rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych
|3. organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i

iich rodzin

|4. organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich
lrodzin
I

5. organizowanie pomocy humanitarnej dla osób

'niepełnosprawnych 
i ich rodzin

] 6. orga n izowan ie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej
j osob niepełnosprawnych
|7. prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w
] 
niezależnym, samodzielnym zyciu, mieszkalnictwa chronionego,
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa
zawodowego oraz aktywnego poszukiwania I pośrednictwa pracy,
zatrudnienia chronionego iwspomaganego na otwańym rynku
pracy a takze edukacji ustawicznej.
B. podejmowanie działań zmiezĄących do aktywizacji i integracji
całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych,
w tym i n nych organizaĄi, pl acówek, i nstytu cj i.

9' prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji
twórczości osób n iepełnosprawnych
10. inicjowanie i realizowanie działań zmieząących do integracji i

iadaptac]i społecznej
]'15' prowadzenie działalności edukacyjnej I szkoleniowej oraz
jdoskonalenia zawodowego kadr dla potrzeb terapii osób
l n i e oełn os p rawnyc h i realizaqi celów statutowych stowa zysze n ia'
jW ramach Stowazyszenia Na Takdziała 9 placówek:
1. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży,,Jaskółka''
2. P rzedszkole Specjalne,,Ozeszek"
3' Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna iSpołeczne
Gimnazjum ,,Zakątek''
4. Warsztat Terapii Zajęciowej,,Pzylesie''
5. Warsztat Terapii Zajęciowej,,Kzemień''
6. Srodowiskcwy Dom Samopomocy,,Kamyk"
7. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON
8. Galeria,,tak"
9. Portal lnformacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion'pl

pomcc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyclowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

działainość na rzecz integ racji i reintegracj i zawodowej i społecznej
osob zagrozonych'wykluczeniem społecznym
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(NalćŻy wśkazac nie więcej niż tni naj,vazńejsze, pod
Względem wielkoŚci Wydatkowanićn sradxow' sfery
dziaŁalności pożytku publicznego, o ktÓrych rnowa w ań' 4
ust'1 ustavvy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności
pożWu publicznego i o wolontaiać,ie(Dz. łJ ' z 201O r' Nr
234' poż' 1536). zaczynając od najważniejszej)

'11' Najwazniejsze sfóry działalności pożytku
publicznego

1.,opj* głowny,chdż]ąła* : l'
pqqjętyeil p żeż *r$an izńĘę

v/ 2011 roku Stor,łrarzyszenie Na Tak kontynuowało działania podjęte w laiach
poprzednich' dotyczące:
1' DZ|AŁALNOSC| NA RZECZ DZiECl. MŁoDzlEŻY l DoRoSŁYCH oSoB Z
ZESPoŁEfu{ DOWNA i lCH RoDZiN:
a' cztery turnusy rehabilitacyjne dla 95 osÓb niepełnosprawnych intelektualnie:
b.lny obozy usamodzielniające dla 82 osob niepełnosprawnych intelektualnie
c.dwa zimowiska d!a 45 osob niepełnosprawnych intelektualnie:

]-gruoa teatralna ,,Flesz -15 osób.
if.współpraca z Odcziałem \,Ą/ielkopolskich olimpiad Specjalnych _ Polska - w
,]r"amach Stornrazyszenia Na Tak działa Sekcja olimpiad śpeóJatnycn ,,JeŻykl,,,jktÓra liczy ']5 osob: w jej ramach podopieczńi stowazyszenia upiawiają tixie
] c y 
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]:azca na łyztłlach
E. Stowarzyszenie Na Tak w 2łi1r. organizowało takze imprezy rekreacyjne i

i i nte g racy1 n e ci i a. po d o p i e c zny ch i pracown i ków'
2. DZ!AŁALi{C SCl SP ECJALISTYCZNYCH PLACoWEK
TERAPE UTYCZNYCH P ROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZEN I E
a.-Poradnia Rozrl.lojowa dla Dzieci i MłodzieŹy ''Jaskółka,,, kompleksową pomoc

w Poradni uzyskało r,v 20'1 1 roku 159 dzieci zPoznania i okolic:'
;(ajęcia z psychoiogiem dziecięcynr, logopedą, pedagogiem specjalnym i

liz;oterapeutą
b. Frzedszkole Specjalne,,Orzeszek"

: - ccdzienn je indył.ricualae za)ęCa fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i

]oeciagogiczne dla 16 czieci ze Znacznym I głębokim stopniem upóśledzenia,
j ed n oczes n l e n les p rawn y ch fizy cznie z roŻnorodnym i sch orzen iam i

i 
neurciogicznyn ri i genetyczrtymt

i _ ponadto Przedszkole Specjalne,,ozeszek'' zorganizowało dwa v,lyjazdy
terapeuiyczno-rekreacy; n e

1 c.. Społeczna Podstarrłowa Szkoła Specjalna i Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek',,
11z|oiv 

przezna;zane dNa dzieci z niepełńosprawnością spzęŻoną:, w roku 20'11
jSzkoła : Girnnazjunr w sumie liczyły 26 uczniów; praca dydaktyczńa opierała się
iria diagnczach i prcg;'amach |,r,roizbnych indywidualnie dla raźoego ucznia przóz
l$edagoga specja|nego j rehabiiiiania; Społeczna Podstawowa Sz[oła Specjalna
ji G!mnaz.1um zorga;rizoivały w 2c11 roku:

i ' o9Óz rekreacyjny d|a ''l8 niepełnosprawnych uczniów z opiekunami
' połkcionie cia grupy 10 niepełnosprawnych dzieci podczas wakacji letnich
' piknik dla grLjpy 22 azieci w lesie w nadieśnictwie Naramowickim
"udział w jednodnlov.rym Dniu Akty+vności Motorycznej organizowan ym przez

Oiiinpiaoy Specjal*e w Poznaniu.
d. iĄlarsztai Terapii Zateciowej,,Pzyiesie,'
_ V/ roku 2a11 vł 1/#TZ "Przylesie" prowadzono rehabilitację zawodową i

spcłeczna 21 uczestn,kow
- w 20'l 1 w vVTZ "Przylesie" zorganizowano

" ząęcia o gói nor"ozwojowe pod noszące s prawn ośc fizy czną
. treningi: kolarstwo. biegi, nordic walking
" wycieczki krĄt:zrlaw cze
" organ jzowanle lmprez okolicznościowych oraz udział w spotkaniach na

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

d.reEularne zajęcla na basenie d|a 46 osób niepełnosprawnych intelektualnie
ecotygodniowe zajęcia dla 4 grup tanecznych i 1 teatralnej:]c:uutyguuli|UVvc ZdJęUie ula + 9rUp tanecznycn l 1 teatralnej:

]-Promyk (grupa ''t7 dorosłych osób z zespołem Downa),
]-lmpuls (grupa 'i6 osób-młodzieży z zespołem Downa),
]-Gaiimatias (grupa 13 dzieci z ześpołem Downa w wieku szkolnym)
j-Słoneczniki (grupe 10 dorosłych osób z zespołem Downa) oraz

zewnafrz (np. suotkania z



" Wernisaz, WySteWa rysunkÓW,, NiktzNikąd'' w Galeriitak , gdzie m.in.
prezentowano prace 2 uczestników warsztatu

" trening aktywnego uczestnictwa w zyciu społecznym, kozystanie z ofely
miasta w sfeze kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej

. podjęto działania mające na celu lepszą integrację warsztatu i jego
uczesiników ze srodcrviskiem lokainym l drzwi otwańe - róbmy coś razem,
prezentacja prac uczestników w pasaŻu handlowo- usługowym/.
e. !Ą/arsztat Terapii Zajęciowej ,,Kzemień" jest prowadzony dla 25 osób w wieku

23 - 50 lat.

] -- 
zorgan izowanie V Wiel kopolskiego Tu rn iej u Bowl in gowego'Andrzejkowy

iDobry Rzut" w pańnerstwie z Cenirum Handlowym PLAZA-(Fantasy Park)-
| - zorganizowano 5 tygodniowych treningów samodzielnosci ola zs
n iepełnosp lawnych i ntelektualn ie uczestników warsztatu'
- 10 uczesinikov,l'rI/TZ,'Kzemień'' wzięło udziałw treningu komunikacyjnym
poiegającym na treningach samodzielnego poruSzania siĘ po mieście i-orientacji
w przestzeni.

] f' Środowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk", dzienna placówka terapeutyczna

- prowadzenie systematycznych treningów sekcjI tenisa stołowego oraz druŻyny
bowiingowej i bocce arazzajęć na siłowni (atlas czterostanowiskowy ) i biezni
elektrycznej. rower stacjonarny.
- udział 8 zawodnikÓw w Regionainym Turnieju Bowlingowym olimpiad
Spec;alnych w,,NlKU",.v Poznaniu;
- udział 7 zawcanlkaw w 3 Run of Spirit w Berlinie;
- uciział 8 zawcdników w IV Spańakiadzie osób Niepełnosprawnych o puchar
posła Jakuba Rutnickiego w Kwilczu:
- udział 6 zawocjn jkow w Regionalnym Mitingu olimpiad Specjalnych w Biegach
Pzełajowych- CYTADELA w Pcznaniu;

1 
- udzlał 2 zawodnikow w Krajowych Mistrzostwach w Ko|arstwie GÓrskim osób

, 
Niepełnosprawnyci: - CYTADELA w Poznaniu;

r,' - zorganizotąlanie V Lokalnego Turnleju Tenisa Stołowego olimpiad Specja|nych
]w Poznaniu, w parinerstwie ź Cenirum Szkolenia Wojsk-Lądor,vych w Poznaniu

! " nrllsriowano spektakl teatralnego w ramach współpracy z Teatrem
lNowym w Poznaniu; zaprezentowano spektakl 'obrazki paryskie" na scenie
iTeatru Nowego.

wspomaganego

]prowadzona jesi dla 2C dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością
Iinielektuainą i schczeniami dodatkowymi, w 2O11 rołu Śoś Kamyk
1zorganizował.
] - zajęcia rekreacy1ne z końmi _ dzięki wspołpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz
lHiooterapii Korekcji lVacj Postawy i Ekologii ,,Lajkonik"
, - 7zleca na basenie Oilmpia'
l - obóz ietniw Sianozęiach
] 
- konsultacje iekarskie

] - rehabilitację społeczną w szczególności poprzez: trening samodzielności i

izaraonościzyciowej trening umiejętności społecznych i in'ierpersonalnych,
t|enlng umle1ętncsci scedzania czasu wolnego, trening komunikacyj ny araz
trening likwidowania zachowań trudnych izagraŻĄących -'

g. Agencja Zatrucjniania Wspomaganego BlZoN, świadczy usługi: doradztwo i

poi-adnicfuvc zawodowe, doradziwo psychologiczne, pomoó w akiywnym
poszukiwaniu mlejsc pracy oraz przygotowywanie osób z niepełnósprawnością
do poruszania się na otwartym rynku pracyzgodnie zzasadamizatiudnienia

- w 2a1i roku BiZoN przeprawadził cykl ireningów warsztatów aktywizacji
zalvociowej oraz kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawńych
_ za pośł^ednictwem BiZoN 6 csooy znalazĘ w 2o11 roku zatrudnienie na

or'wart;lm rynKu pracy i 2 osoby odbyły praktyki zawodowe.
h. Galeria ,,tak''' za;muje się promocją i ochroną sztuki art brut organizując:

wystawy, reaiizując krajowe i międzynarodowe projekty, prezentĄę stłej
kolekcji, prowadzenie Pracowni oiwańej dla twórców órt brut, organizac1ę
spotkań ze sztuką, projekcjifilmowych, wykładów, dyskusji, wspńranle ółystow
aft brut, prowadzenie poszukiwań twórców ań brut, wyoańanie publikacji,
prowadzenie badań nad ań bi-utem
- rv i'oku 2a1i galeria,,tak" realizo'łlała projekt edukacyjny Iwystawienniczy,,Nikt
z lJikąd" składający s!ę z baciań przeprowadzanych w szpitalach
psychiairycznyci':' ciomach pomocy spcłecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
cykiu rvvkładow dla ctoczenia osÓb z dysfunkcją intelektualną o korzeniach
historycznych i irnrnanentnych cechach fuvórczościań brut oiazzcyklu wystaw'
!. Pońal lnformacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion'pl - jest portalóm
inierlietowylł skierowanym do środowiska osób niepełnosprawńych oraz

Druk: MPiPS



l!nSIyItjcji l Społecznoscl ZWiaZanych z zagadnieniem niepełnosprawności. Porta
l nagłaśnia wsze!kie akty dyskrym i nacji dotyczące osÓb n'iepełnosprawnych,
luczestniczy w akc;ach słuzacycn liłwioac1 naiier arcrritektonicznych i '
] Ę 

s ŁT"? l 

99 
l"9'z1 yc N: st_9vui a n yc h o s o bom n i e pełn os p rawn ym.

i3 DZIAŁA.N ZMlERZAJĄcYcll Do ZM|AŃY sYTUAcj| osoB
]rulrprrruosPRAWtYcH oRAZ AKryWZAcJl l lNTEGRACJl cAŁEGo
] 
S RoDot^JlS KA. DZłAŁAJĄCEGo NA RZECZ osoB N l EPEŁNos P RAWNYCH
la. podjęło dziaŁania rnające na celu zbudowanie strategii mieszkalnictwa
lWspcmaganeg0. stoviarzyszenienawiązało współpracĘ z Uzędem i Radą
IMiasta, z fundacją Johannesstift Evangelisches Behind-enterh|ife z Berlina oraz

' 

i n nyrn r orga n izacjanr i p azaządaw1mi
1b. vłe współprecy Z f|rnrą Siemens (wolontariat pracowniczy) zorganizowało
i konkurs.fotograflczny,,Vr/ykluczeni" w którym wzięło udział: ponaó l 50
fotograióv'l - vlernisaŻ ocbył się 24.01.2011 r. w dalerii ,,tak;',

|9 z! maja 201i zorganLzowało we współpra cy zWydziałem Studiów
] 
E ci Ll k ac-vj nyc h UA M m iędzyn a roo ową konferencję poŚwięconą pod m iotowoŚci

]osób 
z niepełnosprawnością intelektualną,,rełnópiawnlśet<suJlnie", w której

lWŻięło udział pcnacj 300 terapeutów, pedagogów i student ow z całe1Polski.
lPreiekcje lł'yg'łosiii. Giii Brearley (Wielka Brytania), Rainer Fuchs (Niemcy),
l il4onika Kanvłcka (Polska). E|zbieta Pieńkowska (Polska), Katarzyna
]Skcuraiakos (Dania;
]d. Szkoła ,'Zakaiek'' - placówka naleŻąca do Stowazyszenia Na Tak rozpoczęła
1remont nowego iokalu przy ul' \l/inogrady 1 15' Dzięki pzeprowad zce szkoła
1prz-vjmie kilkunastu nowych uczniów ze spzęZona niepełnosprawnością, ktÓrzy
;uz czeka;ą na mlejsce
le został zakończony remont bucynku Srodowiskowego Domu Samopomocy
!"f.*y|', w wyniku prac rernontowych powstał m'in' pl-ękny ogród wo'łół
]',Karnyka" l Sala Dclświadczania Swiata, która umozllwia piońozenie terapii
Snoezeien dia osÓb z najgłębsza niepełnosprawnościąji zorganizowało kampani} inrorńacyjną Akademia Ludzi Pozytywnych, w

iremaĆh ktÓrej vłyciane zcstały ka|endarze ksiązkowe prezentujące ósoby z
]niepełnosplaw*óścia intelekńalną, które osiągają sukcesy zawodowe i zyją
' 

pełnia zycia

]9 qg."?a 60 dzjeci i clorosjYch, oociopiecznych i opiekunówwzięło udziałw

1 ł",.ięg J".vtoriańy prońadzone1 pzez arganizację
działalności pozvtku puuliczńóoo 

_'

(Natezy ws,kizic ,p'l,Bńńł, ,pćiiłr|",*oie,*ołrt*o ' ,,caĘ kra.1", 
;Ca:\ Kra)
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Lięba odbiorców działan
placówki w okresie
spibwozdawcżym

1 'JPU1eL;ZI !a r"oosIaWoWa 5u Koła $ peCJaina
Społeczne Gimnazjum,,Zakątet<'
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su,lnł,*.rnłacJadłl ,cząća *,oys b_łr.!b*w,*ziałait organizacj fi.eży,&tł_ publiłznego wokresie

Liczba odbiorców działań organ izacj i

(Nateży oszaeowac ticzbę odbiorcow dziakń organizacji w okłesie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczłłe i osoby łrawne}
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1 i . oi'ga n izcwa n ie i pi'owadzen ie działalności: rehabilitacyjnej,
iterapeuiycznej, ieczniczej i edukacyjnej dla osób

, ]niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich
',.,:.::i rgl2in

2.Zasięg terytorialny pro*ralionu; p'ui
organizacjenieodpłatnejdziałalnoscipoŹytku 
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tt, t,t;,lt,,t;t::'ttt;i.i, 1,. -.-:,, ".,. 

r1"':= ' '

' oaEanizacja $rowadziła ceiała!l tosc odpła:ną pozytku publicznego

:'):i:,:t:,:::::!.!:.:l''t::::

. .. i:;-l.:lriIi

=ilt:::::=i:ililrrii:ll ..: I llli'-.:.r
: :t:::::.:::a:'.a;;A,::=

'- "ti) ,...:.

L' latr

{* rłr*

'i .organizowanie i prowac
i 
ter-apeutycznej, lecznicze

i nieoełnosprawnych, w sz
roć,zir
2.crgarr izowanie i pror,vac

' łel-lreacvj nej i ti,rystyczne
j -l"organizoivanie i prowac
1społecznej osób niepełno

lKod PKD:

lzenie działalności: rehabilitacyjnej,
j i edukacyjnej dla osób
czególności z Zespołem Downa i ich

zenie działalności spońowej,
j dla osób niepełnosprawnych
zenie rehabilitacji zawodowej i

sprawnych

94.99.2

;Kcd PKD

Druk: MPiPS



2 ppis przedmiotu dżrałalnosci odpłatnej poiytku
puo{rcznego

(Należy podać infoormac1ę na temat radzaii) dtiałainaśsci
odpŁatnej organizacji w okresie spnwozdaurczym. Wraz ze
wskazaniem kodu/Ów PRD'2007 odpawiadającegp/ych żej
a1ppl1loici, Jeśti oryanizaĄa prowadzi wĘćij niz i.ro,azź1e
działalności odflatńej' należy padać infonnację na teńat
tnech gławnych radzajów dziaŁałnoki { padanie ńź,iśimal nie
3 kodów), żaczynajĘc od gławnógo przedniotu
działaIności)

Koci PKD:



łiln f .Ó],.* iaóLź,a$dłóc Ł,.,iirł*'eh aę'aĘłłł!ac1i

,. r:ITou z działalności niuoopłutn*j pozwlu |"o,,.r***o 140,266.74 zł

2. Przychody z dzlałałności odcłatnej pożytku pubiicznego 0.00 zł

i:' 89,578'93 zł

2'362.17 zł

s. pi.v.rloav z 1% podatku oolłloao*ego cd osób fizvcenych ' j'- ''

274,685'11zł

6;z€j'':ó d €ł: ,b,ticzń:Vd ł} g*łerył i 4,082,319.68 zł

a!zeirodkóweu e-łśkli* z*${4ł{u::c;'c$iśa*.'_atin* ł*'ń'a.biid-Ę## 1Ą7,638.29 zł

b}:2,g.{ pss{is*/, b*c,;,*ił-ł,pa ń]sitva '10'000'00 zł

c) ze środków budżetu jecinostek sarnorzadu ierytarialnego ,' 3,285,545.96 zł

639"135.43 zł
:: :]::,: ..a.:: ::. : ..:::::::::=;j :t:..a

1. Że źródót prywatnych ogólerł'l 801,5B7 '64 zł

a1, ze skłarl'człry'rtk*x"s l.; icŁ 4'370.00 zł

b) z darowizn cd osób fizycznych 776,812'46 zł

0.00 zł

0.00 zł

ę}'żś',spdktiĘ .:a $-!sć:..v:',,], :', 20,405.18 zł

f) z wpływów z maiątl<u {rł szćzegótności sprzedaż lub iłrynajem stła*niłow
..ma1ąikowych} 0'00 zł

g) z rlawiązek sądowych 0.00 zł

h) ze świadczsń pienićiiych 0.00 zł

8 lnlnychjródeł 354,266.36 zł

2. Wynik działalno*ci odpłatrrej foaytlt.l cub!icznegł: łub działa$ncŚcigośpo$arczej
publicznego w okresie sprawozdawczyrń 

" 'j

pbżyt u

r'wvniłdzia{alnościoo|tatneipcżyiłup,,bii.,.*go -18.611.50 zł

ł:fffu ik$ +a ł ń1ó "go d q r:

.l] l;ł;:l:.::;:::::::i::: i l i iilł;ili

49.973.85 zł

w tym: wysokośc środkÓrłl przeŻnaCŻrna na cziałalnośc staiutór,.rą 49,973'85 zł



3' lnforńac.!e o spoiobie wydatfuowania śrcdkÓw pochłleizący ch z 1% poJ"tłu do.trodowelo oJ oson fizyiznych

1.Wysokość kwoty pochcdzącej z 1,% padatku dochodowegc od osob fizyiinych 
,

niew]datkowanej w poprzed.nich oknesach sprawoz!:ygriŁ 0.00 zł

2.Wysokośc kwoty pochodzącejz 1% podatku docnociowego od osÓb fizycznych
wydatkowańej w okresie śprawozdawczym ogołem 214,809.85 zł

1 DZlAŁALNoŚct run RZECZ DZlECi' [/Ł'3DZIEZY i DoROSŁYCH oSoB Z ZESPoŁEM
DOWNA i ICH RODZ!I.i

10,882.29 zł

2 . DZ|AŁALNOsC l s P EcJAL-{sTYCZriYC ti P LA'CoWĘK TER.ĄP EUryCZNYcH
PRoWADZONYCH PRZĘZ sTo\l/A.RZYsZEN l E

203,927 '56 zł

4. Cele szczegółowe, ń rozuńieniu przepisów c pcdatku łochodorvym od osób Rzy.'ńycń,]wskazane przez
podatników podatku doćh,:cowego od osób fizycznych, na które organizacja pozviLu publicznego wydatkowała

l
;E:+ł/5'łlł;d|^tku dgchodc'r''rego_w ckresie słji,awozd3*a'vffi #idź,;ł

4.|nfo cje'.-q-.i nF@yeh'k*słtac*wakresi*splągozłJawe ltl

!t*
i!

z podaixii dcchociowego od osób prawnych

z 5icdalkii Óc nie|Uchofi]oŚci

Druk: MPiPS



fi' z podatkri oc czynności cywilnoprawnych

ł* z ł:płaty skarbovre;

{* z opłat sącowych

{' z innych zwo|nień' 3akich:

ż'|flĘ=t$,bu1ęol

nas'tę-pu. ge g+ q:,'

1-'Ł-j;-;'ń6,'atbbiaa'tłu #

3. oiga ni za cj a korzyitałai'i.@*ń:*i+ tii *i @ : 

ńa łtł'ubbi*j{i
zasadach prawa własności lub prawa użytkrrwania wieczysiego
ar {'s l m p,'$ti111pp'*ł+siłli'lub ję4.ł,r eŁsan:*iząd.u..
teryter,! $Ę.!$n zó]w4,ł*'lłnnwy u*y.iŁ. aia, najmu,.d'rieii,*v.
6Ęęnia''ł vśłngłłei*}"*i..o.,łla't*' nieruchor*:ioścl'.',--,

ł,ŁjŁ

iv

I

lł/

i

r
ł!/

r,

własność

uzytkowanie wieczyste

najem

uzytkowanie

uzyczenie

dzierŻawa

nie kozystała

ńa pocsiawie stośunku

Druk: MPrPS



ałan.,{,wja*ała*.*#'oitaa#bł,8sł:*aejł a,rł s',1rawi*..ł$.e4,-c1l.s.il*'o ł ,.,ĘJ 41.0

z' |ięzba wolontariu szy,Ęk*łł;ąc1'*ł1 świ#*x$nłe
krótszv niz 30 dni
6rŻdffi l"rt 

" 
r r s, p ow i n ie n b y c t ł c z a r, y' t'i i l' a ra Ż' r, i e Z e l e i il e

organizacjiw akresie sprawozCawczyn: i tasu pracv)

na rze-z or"ganizac1i przez o|{.|9ę " 

'

od liczby Świac1cŻeń l'łykcnanych na rzecz

# 
t'.lt

l.y.{:r. utp-raiov

:i.]:-'_

:wie orednizac!i 0.00 osob

: ,,:,,::: , t.:tll : r.t;tt::ti.: rlrl :l

ł n icy, * r$*+lzi*ł}' ' ;, 0.00 osób

slsŹnle $c jł:y*,y śłviedt;z*ń

0.00 osob

0 00 osob

16.00 osob

21.00 osób

a) członkowie cr'ganiżńcji

.--
'

itłi#b) praćown iry organ izacjlO) prdcown irf organ izacli

*l'=''6l''cJi;'ś*ia$e'ło.a*słtłei,,,a,ai*ds't i*+iń'*'$'iywił.lł*.gr'awnel . !: l

0.00 osob

0.00 osob

0.00 osob
ry.

dioał' #''kbwfu ,o$6'q,:,,la(,zBdłe j,ąc*g$ 0'00 osób

21.00 osob

tr-srlffi ffił..I{.,'' l,ł$

1.Łąezna kwota wynagradz*ń (frrljito) wr-płac-.nych prlęZ i]ig&nlzacię w okresie '

sprawozdawczyń-
ł!j::::::Ę
;7i:i;:::::.:::tlll

ffiffi
3'015,575.32 zł

'ńń 
tv ',ux*wa#ł*łł ii i i. 

" 

"iiiiii.=jł._1# 2,598,137.76 zł

Druk: MPiPS



W.j,l'

tYnl:

wynagrodzenie ziiadnicze 
:::-_ ----_*__ ,,,, ,,,,. ,, , , ,

nagrody ;__:...- : .. ".

- 

-. " - - ' "i::'
inne świadczenia (np. służbcwr1 teleicn, sai'nochód}

b)z tytułu umów.v*'i**pr'*

1 ,pu,606.98 zł

l s5'899.35 zł
t-
| 419,631.43 zł

| 0'00 zł
I

| ąfi.ąsl 'sa.ł

0'00 zł

ńii': , a}*ł#idl*u'i'b.o*ałz.ną dziatal*ośi1$lłd*ł'ił*#i*Ł; $;'1*;łf*.= 24,475.43 zł
tvm: 61w związku z Irowadzoną d:iałainością rriecdpłatną pozytku publicznego .r:;;tll 2'979,860.95 zł

3. Łączna kwota wynagi'ocieri wypłaccnych priez crganizację pracownitom óńi oiouoń
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnopi"au;nej w związku z prowadzoną
działalnośćiągospóaaic'aorganizac;i

11,238'94 zł

4' Wysokość przeciętł'tego miesięcznegc tv'V'na8r$rzenił {brutto} wyptaconego członkom
organu zarządza1ącsgc organizac;i. r,r'ii:iaiąc vłynegicJ;e ;lic iasacnicze, naerody, premie
i inńe świadczenia craz "rńcwy cywillłprar-n-.t1g ., l,

0'00 zł

5i'\/t/V.śqJ<ość prłeeiętn+go lłliesiqc;rlego iłivnłgr*cir*ała' ibl.ut-t*i

innyćł-bFsi n 6t*,i, a łir i z a cj !.. w | 
1 

: z ejąq w y n a g ł"c c ze :: i e zę s a * i r 
j

świadczenia oraZ u lnorvy c,ywiillcp' awł.łe
0'00 zł

2'186.99 zł

7'WYsokość *ajvły"iśż*Ęłl * *i.ęrl**ac łvy;ń*gł*dzeni;; ibriiftł} '*ypłać?;;rcg$lc'łu.ę@
organu zarzadza jącego, \"/!iczając '.V\,nag!oil]erie za'ałnlcre :laśrOGV, crEniie i inne
świJdczen i a oraŻ d m o|.ry c.,,v.li !l lG i:,'.] wnc

0'00 zł

g.'.w 
.Ł.9'. 1a;,ry$ts ,&łeBlęęnegc-'rłtłragr_adż*l:ie:{Łri:tł*i wi,płaconego czło*tom

ffivłfi *rg$*ów'ai*,a*izacji, wiięza]ąc ,-ł!'nagr*d:enie,z*sac*;izl,,rłagr**v;lprę#ł*.+'ffi
ś.w.i6{.ę;*1* ótbr. ul.*orłłł,ev*'*y'iiłręg;ł*wr,e.,,, ' 

"n'.''iiiiii.|]'li

0.00 zł

9. Wysokośc najwy'ższeg* miesięłzn*$c it!ila$l'{rc'zsnia ibruiio) tłr;płaconego
pracownikom or$anizacji. wiiczając [ł/ynagroizenie zasacticzs. nagrody' prbńie i inne
świadczenia. oraŻ osor_Jom svu'a-lciąl'yn--lsl,Jgi na cc,:s:;ivie u*o',iy 

"y*iinoprawnej

0.00 zł

nie pobiera V\

10. Dodatkowe uwagi dciyczące r,wnagrołzeń

(Możnń podzietić sie z opinĘ pubłi.łną acłła:ke,łilrll ulraEai',J1i
dotyczący mj poz iom i lub kcnstru kcJi łtłr.':,ajlłłłe l \v ot,'Ja ftiz ecji
V Ówił ę ? 4a b ż y wp 

! 
s ać .!e u..'}tąs i, \,V płŻy,#t"ł*ttła 7ę ;p'*.b.j:' 

:

:r ,.,1;r.l : -: r .': r'-: r .

l
l
I

i

]łJr_cen zarzaizaiault"
r lrrGlu

l

ynagrodzenia za swoją

1',,sĘźn jza ibj'udz,iałaie *g::gce*k,p!,* ll!'ężny,Ćłlt
' tdn

f' r'łj,e

ź''ffi sokoś:ćłctzińłotłvbh; ź.v ił'fi ix*iąz*5,cl-. 0.00 zł

ts.St..łlll.tswć F,od s i:q a p rzyrłł a n i* p $ ź1l-': e'k;: i e l i e : n'; i- n

Drukr lvlPiPS



*3r$$ni*acia neał eł* i*'a*łłu] xle*p*e,ełz*z * *'i**łerrell ;r;'ąa€
tóińoiialnee'll'"';'l' "':"'''l]'ł tdie

{ł

{*

2;
.tl.i
Itrt''i;"'l::'=

Lp' Nażliuts zedafiia iJlil :.:1, iL 11tj;::::=',, :rK:w.ctd

1 ,,Jak ryba w wodzie"_zajęcia rehabilitacjno-spor'lowe na basenie dla dzieciz
zespołem Downa.

1,000.00 zł

2 Program EdL;kacji Zdrłwctnej nsói; ze spŹezoną niepełncsprawncścią i ich rodzin 40,000.00 zł

3 S pot ka n i e i nte g racyj n c'-k i'aj cz n awcz-- czło n kÓw Stowa i'zysze n ia l{a Tak w
Uzarzewie

1,000.00 zł

4 ,,Sukces sportowy - interdyscyp!inarn-v progi"am spońowych zajęĆ treningowych dla
osob niepełnosprawnych intelektua!nie"

'l,000.00 zł

5 ,,Poznajemy Zierrłię Leszczyńską ! Paemęcki Park Krajobrazam| - impreza
iurystyczno - krajoznav.,cza d!a czieci i młodziezy z zespołen"l Dcwna''

2.500.00 zł

b) Prowadzen ie kampan i i i nforrnac;ij ne j na rzecz
przeciwdziałaniu ich dyskrym i i:acji' Karnpa n ia
Pozytywnych.

integracji osób niepełnosprawnych
infoi^nracyjna Akademia Ludzi

4'l,500'00 zł

7 Wiem jak , mogę i chcę wspomagać - szkolei':ie i uvarsztaty cla członkÓw rodzin
osób niepełnosprawnych cpiekunÓw kadry ! vlolontaniuszy

18,000.00 zr

B Działania służące poprawie sianu fizycznego i ps5lchiczirego esób
niepełnosprawnych n'l'in. poprzez'"var"sztaty, spcikan!a terapeutilczne, działania
profiiaktyczne, usprawniające' rehabitiiacyjne .,P*oi'zez ruch ku iepszemu rozwojowi"

20,000'00 zł

I Udzlelanie osobom niepełncs0ra\.łJ|']yn'] WSparc|a v"'ośi'*dkach dziennych i

stacjonarnych,,Tu uz,vsrasz poryloc"
60,000.00 zł

10 dofinansowanie kosztÓvu działalrrości YrĘ7 w Poznaniu. os' B. Smiałego 106 31 0,71 6'00 zł

11 dofi na nsowan ie biezacej działa!nosci LĄ;'TZ'' P rzy ies te 34,524.00 zł

12 Dofinansoi.vanie rea!izacji zadania pucliczneEo polegającego na prowadzeniu
Warsztatu Terapil Zaięciaw ej,. Kzemien''

41,100'00 zł

13 Dofinansowan ie kosziów dzlałainości l'/a i_sztaiu Terap ! i zajęeiovłej,,Kzemień'' 369,900.00 zł

14 DoświacJczyć Swiat 20,000.00 zł

15 Wspieranie znaczacych niekoirerc11nych pubiikacji iv;ydawnictw związanych
tematem iub osobą tworcy z Pcznanieri:'

4,200'00 zł

'16 Kontynenty Art Brut: trurcpa ZachoCnia - Frariqa '10,000.00 zł
4-7 Promocja pozytywnych pcstaw vł stosunku dc osób z niepełnosprawnością 10,000.00 zł

1B Art Brut - wydawnicfuva pi'om';jące sztukę tw*t"zoną pi^zez oscby z dysfunkcją
intelektualną

20,000.00 zł

10 Adaptacja budyrłku szpitala na Focistav;ową Szkołę i Gimnazjurrr cla dzieci
niepełnosprawnych tiu Poznaniu

258.317 '51 zł

2A Dotacja na prowadzenie SDS Kai'nyi1 263,014'00 zł

3. W okresie sprawozdawcryrn
admin istracji rządowej

:: tr:r::: t:
1.:1:.-, ; t :ti:i:i:::

: :::.::::::t: 1,::t:: ::.:::!:.r:

p.f; ,z€7.a.r,ga]lł+
_ -'i:ri.::.: : .rr | :;.aaaaa:aa=

aa:..a::a:.::aa:)a!.'ajj',:.' :'i ł| i.ajai...

::::::::::::::::=i;il;:lii;''iriiiti,liliii:l

łaf'''''''''''''''*,tffi ł!*
9ł Tsk

Nięr

Ł$-, Nażważadanjż ż:'!L;1 1,,;:,.,,.,....,,;. .,, ],.Kwota

1 Poprawa jakości zycia csoo długctrwaie , przer,viex!e chorych' 6,975.00 zł

z ONl. samodzielni, aktywni - pracu.jacy 1o9,759.73 zł

J ,, RehabiIitacja iterap!a osób z wieloraką, złłŻrsną niepełncsprawnością" 379'943.27 zł

4 TU UZYSKASZ POMOC 149,432.43 zł

5 Poprawa jakości zycia osob długoirwale, pr"zewiekie chcrych 15,360.00 zł

Druk: MPiPS



najmniej20%ogÓlneiliczbygłr;scw,nlorganies{ałcwiąc,łmspołki

tp o*o''ffi, 'l'==ffi 'fl"a#żiał.uw ólngj
;i ii:, licł:bió.:'głośóvł

2' ffiĘz:fundacji; kiÓr r;ił aisaniz*cj'* j* t,,fi.lndatorern

3. lnfórmacje o kontrolacn przeprov{aszcnycl w arganizac:i p|Ż3Ż O{gany aaminiśiiacji ńuniićżnej w okresie

ŁF.
'::!:,

P. 11 e d r.łł1,ot k0. łłtło ł 
!

, . ,1 '1,;': ,

$iłt& zakoń.cąenia
kontroli..-: ) | '::r:::.aaa:a::==:=:a:

1 lraństwcwy Pcwiatowy lnspektor
3aniiai"n;: w Pcznaniu, ul. Sieroca
60-77'i ?aznan

ocena sianu sanitarnc_tecnn iczl;ego ci'37 3iallł
systernow bezp ieczeńsi''6; ż5lrvncści 10

2011-04-48

Ż Higiena warunkow oobyi': czieci i sianu Pał st,''vorrĄ Povłiatowy lnspektor
sanitarnego przeCszkr:ia Sariiar'i:y w Poznaniu, ul. Sieroca 10

'i:-77: Poznan

201 1 -1 0-06

J ocena wymagań i'achovi]i.n i saniiai_nych vł
związku z udz iela n iem śv"ii ac czeń zci ;'cv.lcinyci_i'

Pa ńsiwowy Powiatowy lnspektor
Sanilarny w Poznaniu, ul. Sieroca 10
8ł^771 Fozi"':ań

2011-10-26

4 Kontrola w celu porÓwnania aa*ych Zawarii/Cn W
oferc!e ze staner-.i faktycznym.

i\arodcwSr FundLisz Zdrowia 2011-11-23

5 ocena higleny warunkow rjet1cz3!_l!a i prccesł,,ł
wychowa n ia. Ocena bierząCa wari: i'i koru;
sanitarnych

Fa l:sira,'cwy Fowiatowy lnspektor
$eniiai"ny" łl i:cznaniu, ul. Sieroca 10
ół-;'7"i Fazi^;ań

2011-06-28

b kontrola finanscwa i nrerytoryczna ze 701S ;'r:;i

WTZ,,Przylesis"
il'tiejski cśrcde k Pomocy Rodzinie w
Poznaniu

2011-03-23

7 Badanie sprav,rozdania finansowegc
Stowarzyszenia za rok 20'i C

"i'.4crison Finai:sista Audit" Spółka z
C'Ć. W Fczr:aniu ul'Główna 6.

2011-05-15

a Kontrola finansowa i meryłcryczna za i'ck 2C'l ij
WTZ Krzemień

i'4lejski ośr_odsk Fomocy Rodzinie w
Pcznaniu

2011-10-24

o Prawna ochrona pracy r:raz irhp l Faństv;owa !nspekcja Pracy 2011-11-07

'10 Kontrola obejmcwała rok 2008, 20CI9, 20iÓ i;-akłac t_'lbezpieczeń Społecznych 201 1 -09-1 3

Druk: MPiPS



iozdan'ia f i n ąnsowego na
z, u, z 2o0s i 

$5_$s'z, ło;
23 srudhii 2004 r"wsn*;ńia Żł04 1, rysĘ1
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa isiedziba organizacji

STOWARZYSZENIE NA TAK
60-386 PoZNAŃ
OGNIK 20 C
0000070098

2) podstawowy przed m iot działal ności organ izacj i

Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na każdym etapie zycia, wspieranie otoczenia osób
niepełnosprawnych intelektualnie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych intelektualnie.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejesru
Sądowego, nr rejestru: KRS nr 0000070098

4) czas tlwania działaIności organizacji, jeżelijest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2011 - 31.12.2011

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontytnuowania działalności
gospodarczej przezjednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
tak

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie, prosimy wskazaĆ, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek,
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia {nabycia, łączenia udziałów)

9} omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nnetod Wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPs



Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w waiucie polskiej, pzy uŻyciu licencjonowanego
oprogramowania komputerowego. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego I

zamyka na dzień kończący rok obrotowy' Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne
wyłączenie mozliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamkniete księgi
rachunkowe' Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z [Jstawą o rachunkowości w sposób bieŻący,
rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny' Stowazyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku pzephywów
pienięznych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym' Stowzrzyszenie sporządza rachunek zysków istrat
zgodnie z Ustawą o rachunkowosci, dostosowaną do działalności Stowarzyszenia. Zgodnie zzasadą
memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z
tymi przychodami.
WYCENA AKTYWOW:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym, Że: do amońyzacji
środków tnłałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki pzewidziane w Wykazie
rocznych stawek amońyzacyjnych, stanowiącym zalacznik do ustawy podatkowej _ metodą liniową; środki
tnłałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenach nabycia, pomniejszonych o odpisy
amońyzacyjne, atakŻe o odpisy zlytułu trulałej utraty wartości'

SRoDKl TRWAŁE w cenie nabycia od 100'00 zł. do wańosci niepzekraczĄacĄ kwoty określonejw pzepisach
podatkowych jako dolna kwota, od którejskładniki majatku zalicza się do srodkówtnrałych (tzw' środkitnruałe
niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjecia do uŻytkowania. Składniki majątku o
przewidywanym okresie uzytkowania dłuzszym niz 1 rok i cenie nabycia nieprzekraczajacej 100,00 zł.były
zaliczane do kosztów zużycia materiałów.
WańoŚci niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich
uzytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji" Stosowane stawki amońyzacji były dostosowane
do limitÓw wyznaczonych przez przepisy podatkowe'
Wańości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonejw przepisach podatkowych jako
dolna kwota, od które1 składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były
jednorazowo w miesiącu ich pzyjęcia do uzytkowania.
RZECZoWE SKŁADN|K| AKTYWOW oBRoToWYCH wyceniane są według cen nabycia lub kosztów
wytwozenia nie wyzszych od ich cen sprzedazy netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następiljący sposób. materiały - cena zakupu, towary - cena
wytworzenia.
odpisy aktualizujące wańość zeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z truvałą ulratą
ich wańości lub spowodowane Wyceną doprowadzającą ich wańośó do cen spzedazy netto moŻliwych do
uzyskania pomniejszają wańość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych.
NALEZNoSCl wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroznej Wyceny.
sRoDKl PlENIĘZNE w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się w wańości
nominalnej.
ROZLlcZENlA MĘDZYOKREsoWE KOSZTOW CZYNJNE dokonywane są, jezeli koszty poniesione dotyczą
pzy szŁy ch okresów sp rawozdaw czy ch.

WYCENA PASYWOW;

FUNDUSZE STATUTOWE ujmuje się w księgach rachunkowych w wańości nominalnej według ich rodzajów i

zasad określonych przepisami prawa, statutem Stcwarzyszenia izasadaml praw polityki rachunkowości.
ZoBoWlĄZANlA wycenia się na dzień biiansoury w kwocie wymagającejzapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY
PRZYCHODY ZDZIAŁ-ALNoSCl STATUTOWEJ obejmują w szczególności środkiotrzymane zgodnie z
przepisami prawa i statutu jako przychody działalności siatutowej; składki członkowskie, darowizny, spadki,
dotacje, subwencje izapisy, usługi statutowe niewątpliwie nalezne pomniejszone o nalezny podatek od
|oyg'9y i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą .

PRZYCHoDY ZDZIAŁALNOSCl GosPoDARCZEJospodarczej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgodnie z przepisami p-rawa za usługi i sprzedaz wyrobów Stowarzyszenia i innych jednostek.
KOSZTY DZ|AŁALNoSCl ujnrowane Są Z podziałem na działalność statutową i działalność gospodarczą.

Sporządzono dnia:201 2-06_01

Druk: MPiPS
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sporŻądzony na dzień: 20'11-12-31

Stan na

2011-01-01 2011-12-31

='* i
Aktywa trwałe lt:

iil
?iES$lfu3S;47

r
::'': :=::j: :!:;;=: :'

rtVańości niematerialne i prawne łffii0ł .|::riir trl{}.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartośc firmy 0.00 0.00

3 lnne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

ff: ł*aa.**g** a |łti4{ , tnuvał :śd; 6si.4s$,Ltjg iiit,,aip,s.a; ,'4t

1 Srodki trwałe 2,147,745.99 2,338,024.57

a) grunty (w tym prawo uzytkoviania rłlieczystego gruntu) 536.400.00 536,400 00

b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 1,340,184.76 1,579,805.55

c) urządzenia techniczne ! rnaszyny 178.762.87 114.296.37

d) Środki tranSportu 44.366.26 78,403.34

e) inne środki trwałe 48.032.10 29.119.31

2 Srodki trwałe w budowie 311,737 .80 545,111.90

a.) Zaliczki na środki tnłałe lv budowie 0.00 0.00

lłl Ńależności dłrr goie rrn i nowe .9,
$;$O

1 od 1ednostek powiązanych 0.00 000

2 od jednostek pozostałych 0.0c 0.00

ff ":'iLilii l''.9€ iilr' ' ii::::::=łi00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wańości niematerialne i prawne 0.00 0.00

aJ Długotei_m inowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

lnne papiery wartościowe 000 0.00

- udzieione pozyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 000 0.00

_ inne papiery wartościowe 0.00 0.00

udzielone pcz,yczki 0.00 0.00

_ inne długoierminowe akiywa finansowe 0.00 0.00

4 l nne inwestycje długoternrinowe 0.00 0.00

Vl', ŁillilLLii'tiLi',o_''.{..{ $.0.0

1 Aktywa z tytułu odroczonego podaiku dochodowego 0.00 0.00

2 ln ne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B.::: #l*ł$$H:łi#ł#ł$*i; It$*;r5g&'t!3

J etff$.y rMl1. .i $$1; 4&t.:63
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Materiały 0.00 0.00

2 PÓłprodukty i produkiy w toku 0.00 0.00

a
J Produkiy goiowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy 367.88 444.63

1,, ll NĘngśł.ikt#tfi p.te.nł'-i$$ilv',P $i];'ffił$ff9..
fi:. s$'l,::ąts

1 NaleŹności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie Spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyzej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) rnne 0.00 000

2 NaleŹności od pozostałych jednostek 23,699.36 50,753.78

a) z iytułu dostaw i usług, o ok!'esie spłaty 12,274.06 39,082.',11

- do 12 miesięcy 12.274.06 39.082.11

powyzej i2 miesiecy 0.00 0.00

b) z tyiułu podatkcw' dotecji, ceł,
innych świadczeń

ubezpieczeń Społecznych i zdrowotnych oraz 681.33 20 70

c) rnne 10,743,97 11.650.97

d) dochodzone na drcdze sądowej 0.00 0.00

)l!i,,
h.*ry,,"1łr 

.,llfi,ft.p.'',,,, :,."] tfi.$.1łłt:tg

1 Krótkoterrninowe aktywa finarrscwe 217.313.55 128.344.19

a) w jednostkach powiazanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 000 0.00

inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pozyczkt 000 000

- inne długoterminowe aktywa finansovie 0.00 000

b) w pozostaĘch jednostkacn 000 0.00

- udziały lub akcie 0.00 0.00

- inne papiery wańośc!o';ve 0.00 0.00

udzielcne paŻ,yczki 0.00 0.00

inne długoierm inowe akiywa finansor,tre 0.00 0.00

c) środki pienięzne i inne aktyvia pienięŹne 217.313.55 128.344.19

- śrociki pienięzne w kasie i na i_achunkach 213.444.01 124.351.32

- inne środki pienięzne 3,869.54 3.992.87

_ inne aktywa Dienięzne 0.00 0.00

2 lnne inwestycje krotkoterrni nowe 0.00 0.00

w Krótkgt*r#irłałigę r,Ęliqueni* $!ędĘ.łikę.,*ołłtę,
'il$ł.:..-=a"'9"jli.*:s'1

;],=,IŻl985'łtE

*x*vwł : łHm'.{śu$ą;6$; f 
o;ar$;$&60

l'r,'ff tłi#jś* n d};*-.a*gg ll-1*5 fiffiE #ffi ił';q.8*łq.y' 8_s'

r:!l f;t P

lł xai*-*.ń*'#ffi ;]ł$ i1*1,.łł"*.$s.ę*.b bl F.l**!re$Ątf ],łj"!!!ffi l ,=;3s0

';tt[,,::
***ł ::1i9#;,it1ii:l l

ffił. S:0S

ł}l Kapiiał (funduszi zapaśoŃy ł*uffi B.$O

;$i Ęz1$tłł*1$!]'#ę 0_o0
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xll1 iloł:$ap'i"fiei# :iCI;00

i'vlliili i*$#** A
::l

Ii;;;ggJ"';,-\ : iĘjs
vlit! ży.'s*..ts{r.atHt Łi' ,!.'ł:?.#o$il1

lx i[]1J'";i'::;ffi

B ąxa
lliif i's$'6.;ł.E't

;id lirj=iffi #xff.=łiilIl; ' ł.{ .ff1,1-'!,n';"':ilP

1 Rezerwa z tytułu odroczonego pcdatku dochodowegc 0.00 0.00

2 Rezenł'a na świadczenia ernerytalne i pocjobne 0.00 000

- długoierminowa 0.00 0.00

krótkotermincwa 0.00 0.00

aJ Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- dł's"i.*-** 0.00 0.00

krÓtkoierminowa 0.00 0.00

tl lił:i$# 0;$.!

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pczyczki 0.00 0.00

b) z tytułLl emlsji dłuznych papierór,"'l wartcściot'łiych 0.00 0.00

c) inne zobovriązania finanscwe 0.00 0.00

d) rnne 0.00 0.00

ffI ;ił",,i s. ;go

1 Wobec jednostek powiazanYch 0.00 0.00

a) tytułu dostaw i usług' o okresie r';ymagalności 0.00 0.00

do 12 miesięcil 0.00 0.00

powyzej 12 miesiecY 0.00 0.00

b) nne 0.00 0.00

z lr/obec pozcsiałych iednosiek 82,220-85 145,245.66

a) redyty i pozyczki 0.00 0.00

b) tytułu em isj i dłuznych oaplerow'oila ńości o',\'ych 0.00 0.00

c) inne zobowiazania finansowe 0.00 0.00

d) tytułu ciostaw i usług, c okresie wymagaincści 71,073.90 67,568.67

do '12 nriesięcy 71,073.90 67,568.67

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zal\czki otrzymane na dosiawY 0.00 0.00

f) zobowiązan!a weksiowe 0.00 0.00

s) z tytułu pocatkow' ceł' ubezpleczeń i innych śv"liadc;zeń 9,505.74 9,093.59

h) z tytułu wynagrodzeń 000 320.00

i) lnne 1,641.21 68,263.40

3 Fundusze specjaine 0.0c 0.00

llf,',li rr.t l!-&Ęr**s.$

1 Ujellna wartośc firmy 0.00 0.00

2 l nne rozliczenia międzyokrescvre 1,543,984.63 1 ,791,746.99

- długotermincwe 1,436,63'1.99 1.695,877.51

krótkoterminotnle 107,352.64 95,869.48

'1{
$;ffi"t'9 ł"qs
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Sporządzono dnta-

Anna Kurasz Halina Grzyrnisławska _ Słowińska

lmię, nazwisko i pÓdpis osoby, której povvlgrŻono prowadzel]ie ksiag !mie' naeisko i pÓdpls kierownika jednostki' a jeżeli jednostką kleru]e organ

racńunkowych - na podstav,/ie ,,t. sl u.t. 2 ustawy o ""i'unko*o'# xi::-l';x}r.l*ch 
członkóW tego organu - na podstawie ań' 52 usi'

Druk: MPiPS
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RAChlUNffiK ZYSKOW i STRAT
!!e czień: 2fi11-12-31

Rachunek zyskóW i strat war'".r:."l""i?3[::'" .7gÓd^1e 
z zał. Nr 1 do Ustawy o

--:lr.pozycla wyszczegornienie ^;:ilj&i:- lKwota 

za ,.or' on'oto*v 

l

I

1234

^. 
Przychody netto ze sprzedaży ! zrównanc z nlrrłi, w tym: - od 

l

jeańostei powiąza nyc ln
I

l' Przychody netto ze sprzedaŻy procjukiÓW

A. Przvchodv netto ze sprzedaży ! zrównane z nir'li, w Ęm: - od 5,164,472.07'| 5,535,858'75
, _ 

': 
^_--,-' _ 

^..,:^-Ą 
4. ł^ h

1. ' l' 5,96

lll' Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
l 
zmniejszenie - war'toŚc ujemna) i(l' 

" , ;i .. 'i 
, :' i

.oszt wytworzenia prooułtół ń wła.* potr'"nv l"cil*'k' -- I-9r
)rzychody netto ze sprzedazy towaiow i nlańałow 'iI 

|': b'0o1 fil$cJl
Ł'xośuwcuiał"l'."ś"-*l"='y'"':E -ń -**1l. Amońyzac1a . ,jił _l_'_

,','; ::::::1'"rałówienergii !--#'ffi#'#ii'ł|,Tx
:] ::::"::::'"frr ur irlm - nnr!łl'ek akcvzo'ł/V I'1. n,sąsas]-_ .' 3,385'72

ll. Zuzyciemateriałów ienergii !r- ;f9,słs ss
lll Usługiobce .

lV. Podatkl loDłaty'Wlym: -pooar-eKaKcyzo'l/y | '.: J:-- - _ .-'*-*"-]
V Wynagrodzenia ; . 2ł8l7'13s:ssl 

- 
3,.01?'575:32i

' lV. Przychocy nettc ze sprzedazy towaiÓW i materiałólv i ':.. o'oo|_ 0'00

B' Koszty dzia|alności operacyjnej 5,236,183-431 5,600,748'39

l Ąmn*',-ąnia l_-- '' 254-55z56i_ 247j1s-64

14v:Ź43.75

l. Amortyzacja

'' :: -:-"
\/lltha:niołlsniłannJocznciinnoćuliannzeniai ll iuoul:i'::" Tl"lT1- l!1" :'''Y"1,'= l * .;=: ^t'1

Vlll. Wańosc sprzecjanvcn towarów i materiałÓw
I

c. |Zysk {strata) ze sprzedaży {A-Bi l

=:?iiir:1/.]!rriłil'7J]l'3$
.::::::.4- ::..-:a:.

o' Tpoioutaie pEycnouy operaeyjne i',,' :-.tłt,lłl.ls
l. Zysk ze zbycia niefinansowycn akiywÓw tr',tJałych ilf1..$ S j

142,845.71

1' Przychooy z c1l1ła!osc1leodetYeoŻy|kT"!]1'1is"
2. Przychody z działalności odpła'tnej pczyiku pubiicznego

rii. iŻvir. 
'; 

'ń'"i#;*'y"l

t Ł^ś'*\r nnora-uinp

ńrrl .inrl:Łinh _, , ]s30T '' 0.00l. Strata ze zoycla niefinanso',r,n7ch aktyw'Ów trwałych 
'.== ---+

] ll Aktualizacja wartości aktywov,r niefinansowych , "=-':_ 
u:uul_ : 

0 0Ó

r tlr. rnne koszty operacylne ,,:Eo'661_ j0'945 98

1. Koszty z działalnoŚci nieodpłatnej pozvtku publicznego 
-*'__'*E'Ż 

sŁ - 
'19'945'07

,,.Kosztyzdziałalnośc;odpłatnejpozytkr'puolicznego

'-! '";ń^ : ' ';','.llil ,,r.r',lll
l r' iZysk (strata} z działalnościoperacyjne.!{c+D-E}

strona L z 2
Druk: MPiPS



Aktualizacja wartości inweStycJi

lnne

Koszty finansowe

odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestyc]i

lnne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H}

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J'l.J'll')

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (ltJ)

Podatek dochodowY

Pozostałe obowlązkowe emniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk {strata) netto (K-L-M)

sporządzono dnia:20'l 2-06-01

Anna Kurasz

t{.7.;*O!}J1

0.00

Halina Grzymisławska - Slowińska

lmię' nazwisko l podpis kierownika jednostki' a jeżeli jeonostką kieruje organ.

*i"i"".oń"*y *.'y"tki"n czbnkóW tego orgańu - na podstawie ań' 52 ust' 2

ustawy o rachunkowości

M.
-;-

lmię' nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksląg
racńunkowych - na podstawie ań. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci
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DoDATK0WE tiltFoRMAcJE ! oBJAŚNlEN|A

I

1). Szczeg. zakres zmian wart. gnup rodzaj. ST'
Budynki, lokale i ouiextv lnźvnieiii lboo*"j'i wodnej- Bo: 1394395,00; przychody: 29001'5'74 wzrost ten

związanyjest z nakładJńin" modernizai1ę jednej'z placówek Stowazyszenia; rozchody: 0'00; BZ:

1684410,74',
Urządzenia techniczne i maszyny: BO:9i5558,7B; przychody: 33690,48 z tytułu nabycia; rozchody: 180370'56

z tytułu sprzedazy,likwidaci; BZ: 930B7B,70;
Środkitransportu: Bo: 336080,00; przychody: 9 800,00 z tytułu nabycia; rozchody: 264100'00 z tytułu

sprzedazy; BZ: 169780,00;
Pozostałe środkitrwałe: Bo' 337362,64, przychody: 14044,oo z tytułu nabycia; rozchody:,0'00; BZ: 351406'64;

Srodki tnruałe w budowie: Bo: 3.1 1737,ila;pr'v"ńoóv' 5233b9,B4 ź tytułu niuycia; rozchody: 290015'74 z tytułu

przyjęcia na stan Środków tnłałych; BZ: 5451'l'i,90;
lnne waftości niemateriaiń* i ńil*n" Bo:40 x;ó-jó, przychody: 194B'00 z tytułu, rozchody: 0,00; BZ:

42178,70',
UMORZENIA:
Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej: 3_o" 5421B,24; amor|yzaĄa za rok 2011: 50394'95; inne

zwiększenia : 0, 00; zmniejszenia : 0,00; BZ, ]04605 
"1 

9 ;

Urządzeniatechniczne i maszyny: Bo: r3o7ó5,'91 ,'amońyzaĄa za rok2011: 9B156'98; inne zwiększenia: 0'00;

imnieiszenia: 18370,56 z tytułu spzedazy;BZ' 816582'33;
Srodkitransportu: Bo.291713,74,amor1yzaąrZiiixź.ol1'1:63762,92; innezwiększenia: 0,00;zmniejszenia:

264100,00 z tytułu sprzedazy; BZ: 91376,66;
Pozostałe Środki trwałe: Bo: 289330 ,5Ą.', amońyzaĄa za rck 2!]'l : 32956,79; inne zwiększenia: 0'00;

zmniejszenia: 0,00; stan na koniec roku obrotowega:322287 '3.3;

lnne wańości niemateria|ne i prawne: utun nuio"iąt"ńor19 obłotowego: 4a 23O,7O; amońyzacja zarok2011:

łsąs,oo; inne zwiększenia: 0,00; zmniejszenia: 0,00; BZ: 42178'70'
7)' Wynik finansowy netto: 1ioabł' zr;broponowany podział wyniku' zwiększenie przychodow roku 2012:

116884,71.
10). Podział zobowiązań długoterminowych według pozyli bilansu o pozostałym od dnia bilansowego'

przewidywanym Umową, okresie spłaly.
!1oo t iotu: początek ńku' 71323,89: koniec rcku: 131600,70;

ńjpo*yzuj 1 rotu do 3lat' począiek roku: 10461'96; koniec roku: 3790,00;

cjrjo*vzei's lat do 5 iat: początei roku: 435'00; koniec rcku: 9854,96.

1 1). ogołenr czynne rozliczenie międzyokresowe kosztow: początek raku'' 14974,37; koniec roku: 12985'43; w

Y[.'tv poniesione z tyt. ubezp. rnajątkowych i osobowych za przyszłeokresy sprawozdawcze: począlek roku:

11732,74', koniec roku: i 1412,65;
- inne rozliczenia mieizyokreiowe kosztów czynne: początek r'oku:32Ą1'63; koniec roku: 1572'7B;

ogółem rozliczenia międzyokreso*e prry"ł,ooow: początek roku: 1543984'63; koniec roku'' 1791746'99;w

tym:
-'otrzymane dotacje: początek roku: 5000,00; koniec roku: 0'00;

- otrzymane darowizny, spadki środkow t*ułv"h, po czatekicku: 1538984,63; koniec roku: 1791746'99

ll

'l) Stowarzyszenie Nla Tak prowadzi działałnosć na terenie kraju' Struktura pzychodów w 201 1 roku

kształtowała się następująco: pzychocy z oziałatności statutowej nieodpłatnej:91,77%; przychody z

działalności statutowóiolńł*tń"i, :,c łń, aziałalnoŚć gosoocla rcza' 1,56%; prźychody finansowe: 0'o4o/''

pozostałe przychody operacyjne: 3,56% 
.

5) Rozliczenie głorvnych pozycji rozniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku

finansowego (zysku, straty) brutto - Stowarzyszeni", )goAni" 1*' 17 ust' 1 pkt 6c Ustawy o podatku

dochodowym od osob prawnych jest zvlotniJne, pii.Jnia podatku dochodowego od prowadzonej działanoŚct'

podatek dochodowy, zapłacony vy związku ; e;[.;."* tołtow łontroli z ZUS]u oraz kosztów egzekucji (nie

stanowią one kosztów uzyskan!a errychooóT,uyń'uiiiezs,oo zł. Koszty kontroliz ZUS-u oraz koszty egzekucji

wyniosły w 2011 roku łącznie 4 865,73 zł' 
) porownawczym;

6f Stowarzyszenie spoządza rachunek zysków i strat w Warlancl€

żj xoszt wytworzenia srołkow inruałych vł budowie: 523 389'84'

itl

Nie dotyczY

Druk; MPiPS



1)Nie dotyczy
2)N.ie dotyczy
3) Srednioroczne zatrudnienie wynosiło: 95,25 osÓb: średnioroczne zatrudnienie w pzeliczeniu na pełen etat

wynosiło: 85,86 osób; zatrudniańe były także osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

asystent biura zarzadu- 2
asystent terapeuty - 1,75
doradca zawodowy - 1,1

dyrektor galerii - 1

dyrektor przedszkola - 0,25
dyrektor Stowarzyszenia - 1

dyrektor szkoły - 1

fizjoterapeuta - 0,5
główna księgowa -1

intendent - 1

kierowca - 2,5
kierownik poradni - 1

kierownik SDS - I
kierownik WTZ - 2
konwojent - 0,6
koordynator projektu - 1

księgowa - 1

kucharka - 1

kurator wystaw - 0,75
nauczyciel-pedagog sPecjalnY - 4
operator internetowej giełdy pracy - 0'3
opiekun - 2
opiekunka do dzieci - 1

p.o. głównej kslęgowej- 1

pedagog - '10

pedagog specjalnY - 4
pielęgniarka - 1

pomoc pedagogiczna - 1

pomoc terapeuty - 8
pracownik biurowy - i
pracownik ds.. Rekrutacji - 0,75
pracownik ds. sprzedaŻy - 0'25
pracownik ds. współpracy z pracodawca - 1,5
pracownik gospodarczY - 2,45
pracownik redakcji pońalu - 1

psycholog - 3,65
rehabilitant - '12

sekretarka - 1

terapeuta zajęciorvy - 9,88
trener pracy - 1,55
woŹna - 1

z-ca kierownika - 0,25

4) Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia"
6)Wynagrocizenie biegłegó iewioeńta lun podńioń uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

wypłicońym lub naleznym zarok obrotowry odrębnie za'
ai ónowiązt<owe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 7995,00 brutto,

b) inne risługi poŚwiadezające,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi;

v
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy

VI

1. Nie doiyczy
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4" Nie dotyczy
5. Nie dotyczy

vil

Druk: MPiPS



1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy

Nie dotycz5r

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:201 2-06-01
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