
Ministerstwo Pracy
i PolitykiSpołecznej

za rok 20L3

Formulorz należy wypełnić w języku potskim;
Sprawazdawcawypelniatylk.a"p'rzeznaczonedlaniegobiałepola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możtiwość dodawanio wiersŻy ordz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w którycł'l nie będą wpisane odpowiednie irlJornłac1e, należy wstowic pojedynczy znak mylślniko (-*)'

Data zamieszczenia sprawozdania 20L4-06,72

]

1

1: Nazwa organizacji sToWARŻYsŻENlE NA TAK

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo WlELKoPoLsKlt Powiat'M' POZNAŃ

€mina M. POZNAŃ UIica OGNIK Nr domu 2O'C Nr lokalu

Miejscowość:PoZNAŃ Kod pocztowy 60 386 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618688444

Nr faksu 6!Ż2Ż4781 E-mai,l ' 
:

biuro @stowa rzyszenienatak.

Pl :': ' , ' ,

Strona www www.siowarzyszenienatak.pl

3' Data rejestracji w Krajowym Rejestrze,Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego : : Ż004-04-L6

5. Numer REGON 63015960300000 6. Numer KRS 0000070098

7' Skład organu zarządlającego organizacji ,

(Na1eży wpisać imiono' ngzwisko oroz int'ormłcje o f unkcii

lrnię i naz.wisko Funkcja Wpisany do ł(RS

Halina Maria
G rzymisławska_Słowińs ka

Prezes Zarządu TAK

pełn ion:ej pr2e2 posztzeg ólnych tzło nków argonu zarzqdzajqcego) Władysław Zacharczuk Zastępca Prezesa TAK

Grażyna Marta
G rzegorczyk

Ska rbni k TAK

Dorota Orpiszak Se l<reta rz I'AK

Teresa fir]aria Gorzeńska Członek Zarządu T,ĄK

Ewa'reresa Kowańska Członek Zarządu TAK

Piotr Dariusz Kulrgowski Członek Zarządu IAK

8' Skład organu kontroii lub nadzoru organizac-ii

/hlą]ęjl111'p;ę, .'i-,' ', ''.',r''. tlu l''-t. ''j''',::,ł:'',''''':'':i'l;!
rcłnionęi r.r", paszcłególnyc) członkow orgont, kU-tra]' 'd0
ndzoru)

DruL: llPrPS

[]*:

J6łt
\ " \-,

{ą Ął(



7

lt'miąi.:fi a:zw,i"skg' Fnńk& :llt/'Bjs.5ny;,0.5..KR5-

lrena Teresa Bartoszewska Przewodniczący TAK

Maria Kazimiera Mitulska
Maćkowiak

Członek TAK

Jan Andrzej Paisert Członek TAK

9 Cele statutowe organizacji ' :

(tłqtęty opisat cele aa Fodstawi:e Ętar*, i'rsio1;rrrii)

Celem Stowarzyszen ia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na
każdym etapie życia;
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
intelektualną;
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną;

10. Sposób 'realizacji celów statutowych 'ołganizacj'i. . 
,.
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Cele statutowe Stowarzyszenia Na Tak są realizowane poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej,
terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w
szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin;
b) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i

turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
c) organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin;
d) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin;

) organizowanie pomocy humanitarnej dIa osób niepełnosprawnych i ich
rodzin;
f) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych;

) prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w
niezaleŹnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia
zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz

aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy' zatrudnienia chronionego i

Wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
h) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego
środowiska działającego na rlecz osób niepełnosprawnych, w tym innych
organizacji, placówek, instytucji;
i) prowadzenie działaIności w zakresie kultury i sztukj, że szczególnym
uwzględ n ieniem działa l ności a rtystycznej i promocj i twórczości osób
niepełnosprawnych;
j) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we
wszystkich dziedzinach życia;

k) inicjowanie i reaIizowanie działań zrnierzających do wpierania
podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególrrego
wsparcia;
l) prowadzenie działalności wydawniczej;
m) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie
problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji
pozarządowych;
n) inspirowanie, popieranie i realizowanie badań naukowych sprzyjających
postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej;
o) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia
kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
W ramach StowarŻysŻenia Na Tak prowadzone są placówki na rzecz dzieci,
mlodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i

ruchową:
1. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży,,Jaskółka''
2. Przedszkole Specjalne,,Orzeszek"
3. Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum ,,7akątek"
4. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie''
5. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień"
6. środowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk"
7. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZoN
8. Galeria ,,tak"
9. Klub lntegracji Społecznej
10. Portal lnformacyjny osób Niepełnosprawnych www.pion'pl

1. opis działalności pożytku pubłicznego

W 2013 roku StowarzysŻenie Na Tak kontynuowalo działania podjęte w latach poprzednich, dotyezące:

1. DZlAŁA'LNoścl t'lł RŻECłDzlECl, tilŁoDzilz'l'I DcRosŁ'/cii Cso8 ŻŻI5POŁEM DoWi\]A i iCH RoDZIN:

a. 7 wyjazdów wakacyjnych dla 197 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin,

b. zimowisko dla 38 osób niepełnosprawnych intelektualnie,



€' regularne zajęcia na basenie dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie,

d. cotygodniowe zajęcia dla 4 grup tanecznych i 1 teatralnej:

' Promyk (grupa 17 dorosłych osób z zespołem Downa),

- lmpuls (grupa 15 osób _ mlodzieży z zespolem Downa),

- Galimatias (grupa 13 dzieci z zespołem Downa w wieku szkolnym),

- Słoneczniki (grupa 10 dorosłych osób z zespołem Downa) oraz

- grupa teatralna ,,Flesz - 15 osób.

e' Współpraca z Oddziałem Wielkopolskich olimpiad Specjalnych - Polska - w ramach Stowarzyszenia

NaTakdziałaSekcjaolimpiadSpecjalnych,,leżyki",któraliczy21 osób; wjej ramachpodopieczni

Stowarzyszenia uprawiają takie dyscypliny sportu jak: pływanie, narciarstwo, tenis stołowy, jazda na

rolkach' jazda na łyżwach.
f. Stowarzyszenie Na Tak w 2013 roku organizowało także imprezy rekreacyjne i integracyjne dla

podopiecznych i pracowników.

2. DZIAŁALNośct sproRI-tsTYcZNYcH PLAcóWEK TERAPEUTYCZNYcH PRoWADZONYcH PRZEZ

STOWARZYSZENIE

a. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci iMłodzieży,,Jaskółka", kompleksową pomocw Poradni uzyskałow

2013 roku 230 dzieci z Poznania i okolic:

- zajęcia z psychologiem dziecięcym, logopedą, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą

b. Przedszkole Specjalne,,Orzeszek"
- codziennie indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i pedagogiczne dla 17 dzieci ze

znacznym i głębol<im stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi

schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi,

- ponadto Przedszkole Specjalne ,,orzeszek" zorganizowało w 2013 roku jeden wyjazd terapeutyczno-

rekreacyjny.

c. Społeczna Szkoła Podstawowa ,,Zakątek'' i Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek"

- szkoły przez11aczone dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w roku 2013 Szkoła i Gimnazjum w

sumie liczyły 44 uczniów,
- praca dydaktyczna opierała się na diagnozach i programach tworzonych indywidualnie dIa każdego

ucznia przez pedagoga specjalnego i rehabilitanta,

- Społeczna Szkoła Podstawowa ,,Zakątek" i Społeczne Gimnazjum ,,Zakątek" zorganizowały w 2013

roku:
. 7 dniowY obóz rekreacyjny w Wągrowcu dla 20 niepełnosprawnych uczniów z opiekunami W terminie

23.06.- 29.06.2013,
. 2 x 5 dniowy pobyt na półkoloniach dla grupy 16 niepełnosprawnych dzieci podczas wakacji letnich,

. szkoła organizowała działania umożliwiające udział uczniów w różnych formach życia społecznego i

kulturalnego (wyjścia do kina, teatru, bal karnawałowy),
. Szkoła aktywnie inicjowała i realizowała działanja zmierza.iące do integracji i wyrównywania szans

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
. prowadzone były projekty charytatywne,
. w roku 2013 wypracowano lepsze sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów oraz opracowano

nowy Wzór diagnoz rehabilitacyjnych i komunikacyjnych' Poszerzono partnerów komunikacyjnych

większości uczniów.

d. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie"
_w roku 2013 wWTZ "Przylesie'' prowadzono rehabilitację zawodową ispołeczną 2]_ uczestników'

- w 2013 w WTZ "Przylesie" zorganizowano:
. zajęcia ogólnorozwojowe podnoszące sprawność fizyczną,
. treningi: kolarstwo, biegi, nordic walking, wspinaczka (ścianki),

. weekend w górach (Karkonosze), oraz nad jeziorem (Łagowo k. Dolska),

. wycieczki krajoznawcze (okolice Poznania i Berlin),

. przygotowano spektakl teatralny w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu;

Za prezentowano spekta kl,, Loko motywa marzeń"
. treningi aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, korzystanie z oferty miasta w sferze

kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej'

ę Wa!.s7tat Terapii Zajęciowej ,'Krzemień" jest prowadznny dla 35 osólr rnr wieku 73 _ 50 lat,

dominującą formą działalności pracowni jest terapia w zakresie samodzielności i zaradności osobistei

oraz aktywizacji zawodowej, w 2013 miały miejsce następujące wydarzenia;

,L1'.Opis głównyeh
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Druk: MPrPS

Muzyki Filmowel r'la rTecz

inte8racji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami ,, zajmujesię aktywizacją społeczną i zawodową. Zespół placówki tworzą coachowie, trenerzy pracy, doradcazawodowy oraz pośrednik pracy. Celem działań KlS jest wsparcie osób niepełnosprawnych wusamodzielnianiu się w sferze społecznej i zawodowej.
Do końca 2013 roku z pomocy KlS skorzystało 107 beneficjentów, a zatrudnienie znalazło 19 klientówprojektu' Częściowe podsumowanie projektu zostało zawarte w filmie dokumentalnym ,,Ja *'r*",wyreżyserowanym prŻez Adama Leńca i prezentującym drogę jaką przeszło cZWoro bohaterów, którzydzięki wsparciu KlS podjęli zatrudnienie.
Pozaprojektowym działaniem pracowników KlS-u były spotkania i Warsztaty dla rodziców, którychcelem jest podniesienie jakości życia rodzin z niepełnospraWnym intelektualnie dziecka.
Z przekazanych przez firmę Cognifide pieniędzy udało się również przeprowadzić coaching
najbliższego otoczenia naszych klientów. Natomiast najbardziej potrzebujący beneficjenci,
możliwośc zakupów ubrań i butów z pomocą stylisty.
W dodatkowych działaniach, część klientów projektu brała udział w procesie przygotowującym dopracy W spółdzielni socjalnej. osoby te odbyły trzydniowe szkolenie integracyine w ŁęŹeczkach orazbrały udział w kursie kelnerskim w WyŹszej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii' Było to możliwe dziękiprojektowi ,,lnnowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ'', realizo*.;";; ;;;* 'Stowarzyszenie Na Rzecz SpółdzieIni Socjalnych W pafinerstwie z Regionalnym ośrodkień Polityki
Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. Z o.o.

j. Portal lnformacyjny osób Niepełnosprawnych www'pion.pl - jest portalem internetowym
skierowanym do środowiska osób niepełnosprawnych oraz instytucii i społeczności związanych zzagadnieniem niepełnosprawności' Portal nagłaśnia wszelkie akty dyskryminacji dotyczące osóbniepełnosprawnych, uczestniczy w akcjach służących likwidacji barier architektonicznych ipsychologicznych stawianych osobom niepełnosprawnym. W 2013 roku portal kontynuował działaniainformacyjne dotyczące działan organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz innychpodmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnością. Promowano udział w wydarzeniach kulturalnych,podnoszenie kwalifikacji oraz czytelnictwo. zrealizowano 2 cykle tematyczne ,,Temat specjalny ploN,,
,,Aktywne życie z MPD" oraz,,Edukacja dzieci imłodzieży niepełnosprawnej,,. Patronatem medialnymobjęto regionalną galę konkursu ,,Lodołamacze" oraz wydarzenie artystyczne ,,Jesteśmy,,'współfinansowane Że środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zorganizowano
konkurs plastyczny .dla dzieci i młodzieży,,Najpiękniejs za zima mo.iego zyri",, or"rpanel dyskusyjny
',Różne oblicza miłości".

3' DZ|AŁAŃ ZMlERZAJĄCYCH Do ZMIANY SYTUAcJl o5oB NlEPEŁNoSPRAWNYCH oRAZ AKTYWIzACJ' llNTEGRACJl CAŁEGo śRooowtsxł DZIAŁAJĄcEGo NA RZECZ osoB NlEPEŁNoSPRAWNYCH:
_ styczeń - czerwiec 2013 _ grupa teatralna ,,Nowi w Nowym" przygotowywała spektakl teatralny wramach współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu; W czerwcu i we wrześniu 2013 roku
Zaprezentowano spektakl ,,Lokomotywa marzeń'' na scenie Teatru Nowego,
- 2o'o4'2o13 odbyła się ll edycja Biegu Na Tak _ Run of Spirit nad Jeziorem Maltańskim, w której wzięłoudział ponad 760 osób z Polski i zagranicy,
- 15'o5'2013 rozpoczął się remont budynku przy ul. Płowieckiej, w którym będzie znajdowaia siękolejna placówka Stowarzyszenia Na Tak _ Dom Krótkiego Pobytu Dla osób z Niepełnosprawnością
lntelektualną i Ruchową, inwestycja została sfinansowana z Budżetu obywatelskiego Miasta Poznania,_ 20.05.2013 podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w Biegu Run of Spirrt w Berlinie,
- 21'05'2013 miała miejsce premiera książki "Krok po kroku" ]acka Kielina i Katarzyny Klimek-Markowicz
- pracowników Stowarzyszenia Na Tak,
- w październiku 2013 zostały wydane kalendarze z podopiecznymi Stowarzyszenia Na Tak, w ramachKam pan i i Społecznej Akadem ia Ludzi Pozy"tywnych,
- 5'10'2013 Wvstartowała ll edycja akcji Litr Paliwa Zamiast Piwa, której celem jest pozyskanie funduszyna dowóz podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak,
_ w dniach 77't8 października 2013 w Lipsku odbyły się międzysektorowe Warsztaty partnerów projektuHELPs' W spotkaniU udział wzięli partnerzy z 8 krajów, w tym przedstawicieI Poznańskiego CentrumSuperkomputerowo-Sieciowego Michał Kosiedowski wraz z czlonkinią Zespołu Lokalnego WspareiaNatalią Marciniak-Madejską {Stowarzyszenie Na Tak),
- 22'1o'2013 odbyła się premiera kolejnej książki pracownika Stowarzyszenia Na Tak Jacka Kielina pt.
,'Rozwój daje radość",
- 25'10 2013 odbyła się trzecia z cyklu Spotkania Na Tak, międzynarodowa konferencja ,,Wielorakoniepełnosprawni" ze specjalnym r.lclziałer'n profescra Ancrcasa FrÓhIicha,
- ? 1'2.ŻoI3 _ w Auli Uniwersyteckiej UAll, ocbył się Konce;.t Charytatywny
Szkoły Zakątek ,,Gramy Na Tak,,'



4.1. organizacja prowa dziła .działa lnqść odpłatną pożvtku cu.blicznege
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4.2. uateży podać informację nd temat ł}!zedmiatu działotnaści
tnej organiŻd4, w akresie sprowozda:w|czym, wraz ze

wskazaniem sfer,/y,działalności pożytku publkznega, o któryĆh
n1owa w drt' 4 ust'J ustowy 2 dnia 24 kwietnid 2003 r. o dziołalnoścj
pożytku publiczne g|a, i Q Wa lantariacie, a także kodu/ów PŻin 2łi?
odpowiadoj qcegolych tej dz iała lności..Jeś]ł o rga nizocj a p rowotdz i
więcej łliż 3 rodzaje działalności odplotnej, noteży poiać inlormocję
na temąt trŻech g,lównych rodzajów działalnośc| {podanie , 

,

maksynalnie j kodów), zoczynajqt od glównego przedmiatu
działalności

Sfer:a działalności pożvtku
publicznego

Przed miot działalności Numer Kodu {pKDj

działalność na rzecz osób
n iepełnosprawnych

organizowanie i

prowadzenie
działa ln ości:
rehabi litacyjnej,
tera peutycznej,
leczn iczej i

edul<acyjnej dla osób
niepełnospraWnych, w
szcŻególności z
Zespołem Downa iich
rodŻin

działalność na rzecz osób
n iepełnosprawnych

organizowanie i

prowadzenie
działa l ności sportowej,
rekreacyjnej i

turystycznej dla osób
n iepełnosprawnych

działalność na rzecz osób
n ie pełnosprawnych

organtzowanie i

prowadzenie
rehabilitacji ŻaWodowej
i społecznej osób
n ie pełnos prawnych

Wynajem i zarządzanie n ieru chomościa mi
Własnymi lub dzierżawionymi

319,285 76 zł
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4.1',l(oszty arganizacji W'okresie sprawozdawcŻym ogółem : 7,929,a29'4o zł 911,165.43 zl

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 15,405.02 zł 0'00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnośći pożytku'publicznego 0.00 zl 0.00 zł

c) koszty, z tytułu pr.owa dzen ia działa'] ności gospo d a rc zej 39,369.61 zl

d) koszty finansowe 11'83o'52 zł

e) koszty, administracy.jne 1,815,789.56 zł

f) pozostałe koszty ogółem 6,046,634.69 zł 911.165.43 zl

4:2i K,osztY kampańi!'informaryjnej lub róklamowej żw!ązine1 z pozyskiwaniem 1% podatku
dóchodowąoodosob'f!zycńv.t.]..i'i'...... L19'1'54.oa zł

5- Wynik działalności odpłatnei i nieodpłatnej pożytku publicznego Iub działalności,gospodarczej organizacji pożytku
publicznego,wokresiesprawozdawczyrn .: . ,r,' .,

5.J". Wynik działalności nieodpłatnej-poż\,tku publicznego 303,880.74 zł

5.2' Wynik działal noścł odptatnej pożytku publicznego 0'00 zł

5.3' Wynik działalności,gospodarczej 38,338'34 zł

W tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 38,328.30 zł

lffiiiłigsł ',.fi

L. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Należy wskazać jednq lub wiięcej pozycjiwraz,z kwotq
przyznanego zwo lnien ia )

iv z podatku dochodowego od osób prawnych

l? z podatku od nieruchomości

f- z podatku od czynności cywilnoprawnych

I_ z podatku od towarów i usług

f- z opłaty skarbowej

|* z opłat sądowych

[- z innych zwolnień, jakich:

f nie korzystata

726,399.84 zł

4'470.32 zł

0.00 zł

0'00 zł

0'00 zł

0.00 zł
l

0.00 złl

2' organłzacja korzys.tała z prawa do nieodpłatnego infołmowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności :njeodpłatnej pożrr,tku publicznego, zgodnie z art'
ust. 1ustawy zdnija29 grudnia 1992r',o radiofonii:i telewizji !Dz-lJ.zŻo1'1 r..Nr 43,poz.2Ż6,z
póżn. zm')

23a
l' -lrk

; I'lip

f- własność

f- użytkowanie WiecŻyste

!F najem

17 użytkowanie

tlruk: MPrPS



ł7

r
uzyczenle

dzierżawa

nie korzystała

3' organizac1'a korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa wlasnosci Iub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu tel.Vtorialne8o, lub zawarła na
preferencyjnych warun kach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania,
najmu' dzierżawy:Iub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące praWo:

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

t-,1.l.lt1

Ni*

7 '00 osób

0'00 osób

7'00 osÓb

Druk: MPiPS
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a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawieW umoWYcywilnoprawnej,członkowieorganuzarządzającega
tvm:

1.00 osob

ilyC llcŻOl)y Iytxo roz! n|ezÓ|eŻnę od tlcŻby sw|odczen wykonan}Ęh no rzecz organizacji W
prawozdawczym)

b) inne osoby 20.00 osób

3'4' ljczba woiontariuszy wykonujących świadczenje]n a rzecz.organizacji przez okres dłuższv niż 6
rniesiecv
(Każdy wolontoriusz pawinien być liczany tylko łaz,:niezoleżnie od liczby świadczeń wykorlanlych na rzecz organizatj! w
okres ie spraw o z dowczy r )

2'00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organjŻacji,:osoby świadczące usługi na pod5tawie
W . Umowy cywiinoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osob

b) lnne osobv 2.00 osób
i ttttu

1,Łączna kwota wynagrodzeń {brutto) wypłaconych przez organjzację W okresie sprawożdawczyrn 4,350,886.63 zł

a) z tytułu urnów,o pracę 3,869'522.23 zł

wynagrodzenie zasadnicze 2'973,742.15 zł

. nagrody 153,781 .89 zł
premie 558'066.21 zł

inne świadczenia 183,931.98 zł

b} z tytułu,umów cywilnoprawnyćh 481,364.40 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom otaz,osoborn
świadczącym usługi na podstawie umoWV cywilnoprawnej, w związku z piowadzoną działalnością
pożytku publicznego

4,345,890.12 zł

W a) w związku z prowadzoną dziatalnością odpłatną poźytku publicznego 8,873.46 zł
tVm: , n) w związku z prowadzoną,działalnością nieodpłatną]poźytku publicznego 4,337 ,016.66 zł

3. Łącztia kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pra€ownikom oraz osoborn
świadczącym usłUgi na podstawie umowvcywiłnopraWnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

4,996"51 zł

4. Wysokość przeciętnego:miesięcznego:wynagrodzenia {brutto) wypłaconego członkom organu
zarŻądzaj,ąŁego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umoWY cywilnoprawne :

Aby określic prŻectętne miełięczhe wynagrodzenie naleźy: 1.zsumowoc wsłystkie kwoty wynogłodzeń wypłacłne w:-ciqgł
roku sprawozdawtzega |wliczając w.ynagradzenie zasodnicze; nggłady' prbmie i inne św1adczenja oraz umawv
tywilnoprawne);2. podzielić zsumowdną kwotę przez 12 (miesięcy) 

,

0.00 zł

5' Wysokość pfŻeciętnego miesięcznego wynagrodzenia {brutto) wypłaconego cłłonkom organu
kontrołi Iub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczen-ja oraz
urnowy cywilnoprawne
{patrŻ komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarządzają'cego, kontrołi lub nadzoru, organów:orga nizaĄł, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patr.t kamenlarz do punktu 4)

0.00 zł

7' Włsokość przec|ętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom ]

organizacji, wIiczając wynagrodzen e zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstaWie Umowy cywilnoprawnej
lpalrz komentatz do punktu 4)

lJ62'573.89 zł

Druki MPIPS t' 
,., , //f '
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8. \'r1ysokość najwyższego miesięcznego wynagr:odzenia {brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia oraz
umowv cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego rniesięcznego wynagrodzenia {br,utto) wypłaconego członkom organu'
kontroli lub,nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, prernie i inne świadczenia oraz
umowv cywilnoprawne

0'00 zł

1o. Wysokość najwyŹszego miesięcznegowynagrodzenia,(brutto) wypłaconego członkom innych,
niŹ organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne śwjadczenia oraz Urnowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego'Wvnagrodzenia {brutro) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 1 ,015.00 zł

12, Dodatkowe'tlwagi dotyc:ące:wynagrodzeń
{Można podzielić się z opinią pu,bticznq dodotkowymi uwagomi dotyczocymi
pozłamu }ub konstrukcji wynagrodzeń w organizxcji, wówczas należy wpisac
te Dwłgi v,l przygotowanę, pole)

Nie dotyczy.

1' orga nizacja udzieIała pożyczek pieniężnych
I lat{

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3' Statutowa podstawa.przyu nania pożyczek,pienięż nych

1" organizacja realizowała Zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

r Tat''ł

l'ltP

2' lnforrnacja'na temat głównych realizowanyth zadań ikwotdotacji otrzymanych: na ich realizację
{Należy padać'nazwę zadanio, jego główny{-,e) cel(-e), nazwę argdnu udzielojqcego dototji oroz kwatę pnyznanej tlotacji)

Lp Nazwa zadan'ia Cel{-e) zadania Nazwa organ u udzielającego dotacji Kwota

1 organizacja imprez o zasłęgu
krajowym i lokalnym
Run of Sprit *

międzynarodowe zawody
biegowe

Stworzenie osobom sprawnym i

niepełnosprawnym równych
szans uczestnictwa w zawodach
sportowych, promowanie
aktywności sportowej i

zdrowego stylu życia.

Urząd Miasta Poznania 4,300'00 zł

Ż Dom l(rótkiego Pobytu dIa

osób Niepełnosprawnych
lntelektualnie i Ruchowo

Zapewnienie krótkoterminowej,
specjalistycznej, dostosowanej,
całodobowej opieki nad
dzieckiem lub dorosłą osobą
n iepełnosprawną'

Urząd Miasta Poznania 1,407"039'69 zł

Druk: MPiP5
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lJ Promowanie aktywności
osób niepełnosprawnych w
różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego.

Kampania Społeczna
Akademia Ludzi
Pozytywnych

Podniesienie -jakości życia osób
niepełnosprawnych poprzez
zmniejszenie barier w dostępie
do zatrudnienia i usług
publicznych.
Zmiana stereotvpowego
wizerunku osoby
niepełnosprawnej. Promocja
pozytywnych wartości
społecznych i ogólnoludzkich.

Regionalny ośrodel< Polityki
Społecznej w Poznaniu

64,300.00 zł

Ą Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
Tu uzyskasz pomoc 2.

Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnyclr w różnych
typach placówek

Urząd Miasta Poznania 40'000'00 zł

5 Wypracowanie i wdrażanie
modelowych działań
wspierających rodziny osób z

niepełnosprawnością i

przewlekle chorych:-
skierowany do rodziców
osób z niepełnosprawnością
dotyczącą tematyki
usamodzielnienia(społ,
komu nikacyjnego,
zawodowego itd.)
niepełnosprawnego dziecka
lub -skierowany do
rodzeństwa osób z

niepełnosprawnością

Udzielenie specjalistycznego
wsparcia rodzinom osób z

wieloraką niepełnosprawnością
z wykorzystaniem nowatorskich
metod Wiedeotreningu
Komunikacji (Video lnteraction
Training - VIT).

Regionalny ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu

18,000,00 zt

6 Projekt systemowy-

,,Otwarcie drogi do edukacji
uczniom ze sprzęŹoną
niepełnosprawnością w
klasach l-lll poprzez
wykorzysta n ie komunikacji
alternatywnej i

wspomagającej AAC w
procesie indywidualizacji
nauczania" w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Doposażenie dydaktycznej bazy
szkoły w celu tworzenia
indywidualnych pomocy
komun ikacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 30,000"00 zł

Dofinansowanie kosztów
działalności WTZ w
Poznaniu, os. B. śmiałego
106

Wynagrodzenia pracowników;
koszty niezbędnych materiałów,
energii, usług; dowóz
Uczestników; szkolen ia

pracowników; ubezpieczenie
mienia WTZ i Uczestników;
orga nizacja wycieczek;
materiały do terapii zajęciowej;
trening ekonomiczny
Uczestników; doposażenie
WTZ.

Urząd Miasta Poznania
repreŻentowany przez dyrektora
MoPR Poznań

37O,716.0A zl

8 Dofinansowanie bieŹącej
działalności WTZ,,Przylesie"

Wynagrodzenia pracowników Urząd Miasta Poznania 34,524.00 zł

I Dofinansowa nie realizacji
zadania publicznego
polegającego na
prowadzeniu Warsztatu
Terapii Zajęciowej
,,Krzemien".

Prowadzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej,,Krzelnień".

Urząd Miasta Poznania 57,540.00 zł

Druk: MPiPS



10 Dofinansowanie rocznych
środków na działalność WTZ
,,Krzemień".

Prowadzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej,,Krzemień".

Urząd Miasta Poznania
reprezentowa ny przeT dyrektora
MoPR Poznań

517,860'00 zł

1I Tytuł zadania: Środowiskowy
Dom Samopomocy,,Kamyk"
- wsparcie dla osób
niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu
głębszym ze sprzężonymi
zaburzeniami.

Pol<rycie bieżących kosztów
prowadzenia placówki'
Zakup i montaż daszków nad
wejściem głównym i wejściami
ewakuacyjnymi oraz zakup i

montaż poręczy przed wejściem
głównym, wymianę paneli i

płytek podłogowych na

antyposlizgowe płytki
ceramiczne, doposażenie
toalet, szpachlowanie i

odmalowanie ścian
WeWnętrznych budynku,
Wymianę zepsutvch rolet
WeWnętrŻnych w oknach.
Zakup szafy na klucz.
Zakup sprzętu do realizacji zajęć
z integracji sensorycznej.
Wyposażenie pracowni
kulinarnej.

Urząd Miasta Poznania 265,730.00 zł

12 Tytuł zadania publicznego:
Rehabilitacja i terapia osób z

wieloraką, złożoną
n iepełnosprawnością
Tytuł zadania publicznego:
Wsparcie usamodzielniania
się i integracji osób
niepełnospraWnych poprzez
między innymi szkolenia,
warsztaty, treningi
wpierające niezależne
funkcjonowanie, usługi
asystentów.

Nabycie kompetencji z zakresu
komunikacji (indywidualna
terapia pedagogiczna), Nabycie
kompetencji społecznych i

interpersonalnych (grupowe
za)ęcia i ntegra cyj ne),
specjalistyczna opieka podczas
przemieszcza nia.

Urząd Miasta Poznania 40,000.00 zł

13 Kontynenty art. Brut -
Europa Zachodnia - Czechy.

Organizacja wystawy
,,Timelessness - Zdenek Kosek /
Lubos Plny"; Organizacja
spotkania poświęconego
twórcom ań brut, pokazy
filmowe oraz wydanie
m iędzyna rodowego kata logu'

Urząd Miasta Poznania 25'000.00 zł

I4 Aktywni w życiu i w pracy -
kompleksowe usługi
integracji społecznej i
zawodowej dla osób
niepełnosprawnych ze
specjalnymi schorzeniami.

Coaching dla osób
N iepełnos prawnych, Warsztaty
psychospołeczne, treningi
sam odzielności, zatrudnienie
wspomagane.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 324,112,09 zl

15 Prowadzenie niepublicznego
przedszkola specjalnego.

Prowadzenie niepublicznego
przedszkola specjalnego dla
dzieci z słęboką, złożoną
n iepełnosprawnością'

Urząd Miasta Poznania 'ł23,529"1"8 zl

1"6 Prowadzenie niepublicznego
przedszkola specjainego
Wczesne Wspomaganie
Rozwoju.

Prowadzenie niepublicznego
przedszkola specjalnego,
Wczesne Wspomaganie
Rozwoiu.

Urząd Miasta Poznania 54,395.49 zł

Druk: MPiPS
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LJ Działalność 5połecznej
Szkoły Podstawowej

,,7akątel<''

Prowadzenie działalności z
zakresu edukacji i terapii na

poziomie szkoły podstawowej
dostosowanej do potrzeb dzieci
n iepełnosprawnych.

Urząd Miasta Poznania L,746,44o'8a zł

-ta Działal ność Społecznego
Gimnazjum ,'Zakątek"

Prowadzenie działalności z
zakresu edukacji i terapii na

poziomie gimnazjum
dostosowanej do potrzeb dzieci
n iepełnosprawnych.

Urząd Miasta Poznania 41-6,017.9A zl

3. W okresle spraw€zdawczymorganizacja realizowała.zadania elecone:plźeŻ organy, adrninistracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

łł' T-l.
I dr,.

' l.llB

4., lnfoll,rnacja ]nałęmat,ł-:ę?lizowanych zadań,i kwoŁ,dota'cji. otrzvmanyrhna.ich realizację 
:

lNoleżv nadoć nazwe zodania. ieao łłóńnvl-e] cel(-e)' nlzWe oraąnu udzielaiaceao dotacii oraz kwote przvznanei dotacii)

Lp Nazwa zadania Ce|(.ę1736u"1u NazWa,or€an u ł;d,ziElającego dotacj i Kwota

1. Działania na rzecz poprawy
jakości życia osób
długotrwale, przewlekle

chorych oraz osób
n iepełnosprawnych
Obozy rehabilitacyjno -

usamodzielniające dla osób
niepełnosprawnych
intelektua lnie.

ogólna poprawa sprawności
psychofizycznej, nabywa nie
zdolności radzenia sobie z

czynnościami
samoobsługowymi, rorwijanie
umiejętności społecznych osób
n iepełnos prawnych '

WielkopoIski Urząd Wojewódzki 13,000.00 zł

Ż Rehabilitacja i terapia osób z

wieloraką, złożoną
n iepełnosprawn ością.

Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w różnych
tvpach placówek

Państwowy Fundusz RehabiIitacji
osób Niepełnosprawnych

377,283.96 zl

3 TU UZYSKASZ POMOC Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w różnych
tvpach placówek.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych

748,957.26 zl

Ą Umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

- rehabilitacja lecznicza.

Rehabilitacja dzieci z

zaburzeniami wieku
rozwojowego w ośrodku
dziennym.

Na rodowy Fundusz Zdrowia 139,238.00 zl

5 Wsparcie osób z

zaburzeniami psychicznymi
na rynku pracy ll.

Zatrudnienie i integracja
społeczna. lntegracja i

aktywizacja zawodowa.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych

97'767 '4a zł

5 Wsparcie społeczne dla osób
z zaburzeniami psychicznytni

,,Razem więcej".

Aktywna integracja osób
zagroŹonych wykluczeniem
społecznym oraz ich otoczenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

64,000'00 zł

',ti
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1':W okresie sprawr:zdawczym org'anizacja realizowała zamówienia publiczne
'1i T.L.

' i\llĘ

2,lnfornracja na ternat realiŻowany€h zamówień i kwot otrzymanych na ich]realizację

Przedm'iot zamówienia Nazwa organu Kwota

I Dom Krótkiego Pohytu dla Osób Niepełnospral'lnyr:h
lntelektualnie i Ruchowo

lJ rząd Nliłsta Poznania 1,251',808"5j1 ;ł

Drukr MPiPS



Ż Dowóz uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
''Za kątek''

Urząd Miasta Poznania 178,'t63.40 zl

1. Wykaz spółek' w których organiŻac.ia posiada co najmniej 20% udziaŁow lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmni ej 2a%
ogólnej liczby głosów:W ofga,nie stanowiącyrn spółki

Lp Nazwa sBóiki 5iedziba spółki % udziałów
iub akcji w

rkapitale

% udziału.w ogólnej
,,]jczbie głosów

2. Wykaz'fundacji, których orga:nizacja jest fundatorern

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

Lp organ kontrolujący Liczb-a kontroli

I Woj ewoda Wiell<opolski 2

2 Państwowy Terenowy lnspektor Sanitarny w Poznaniu 1.

J
J Kuratorium Oswiaty w Poznaniu 1

4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 2

5 Urząd fViasta Poznania 2

4. organizacja przeprowadziła:badańie sprawozdania,finansowego na podstawie ustawy z dnja 29
wrreśnia 1994 r. o.rachunkowości iEz'. U. z,2009 r. Nr tr52, poz' LŻz3i z późn. zm'} lub
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23,grudnia 2.004.l.. w sprawie obowiazku badania
sprawozdańfinansowychorganizacjipoŻytkupublicZneg]o{Dz.U.Nr285,poz.Ż852)

it

,:"

Tak

ll ie

5" Dodatkowe informacje
(Można wpisać w p;oniższe pale inne informacje, którymi orgał1izocja cllciałabiy podzietic się z opinią publicznq}

Wyjaśnienie do działu V. Personel, punkt 3. Wolontariat W okresie sprawozdawczym.
W sprawozdaniu oPP za 2013 zostało wykazanych 8 wolontariuszy, z którymi porozumienia wolontariackie zostały
Zawańe na okres 201212013, oraz 5 wolontariuszy, z którymi porozumienia wolontariackie zostały Zawarte na okres
2A1312014. W sprawozdaniu OPP za 2013 rok Mw wolontariusze zostali przypisani do kategorit w dziale V. punkt 3
na podstawie iloŚci dniimiesięcy Świadczeń Wolontariackich tylko w 2013 roku.
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