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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica PŁOWIECKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-277 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618688444

Nr faksu 612224781 E-mail biuro@natak.pl Strona www www.natak.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-12-27

2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63015960300000 6. Numer KRS 0000070098

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Kowańska Prezes Zarządu TAK

Tomasz Olszak Zastępca Prezesa TAK

Katarzyna Durczewska-
Pastok

Sakrbnik TAK

Magda Kozera Sekretarz TAK

Elżbieta Rucińska Członek Zarządu TAK

Bartłomiej Pawlak Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Kaliszan Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Sterczyńska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Romana Otto-Kubot Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na 
każdym etapie życia.
2. Wspieranie otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną.
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele statutowe Stowarzyszenia Na Tak realizowane są poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych (PKD 
85),
2. organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej dla osób 
niepełnosprawnych (PKD 87),
3. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej dla 
osób niepełnosprawnych (PKD 93), 
4. organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej dla osób 
niepełnosprawnych (PKD 79),
5. organizowanie i prowadzenie pomocy lekarskiej dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 86),
6. organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin (PKD 94),
7. organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin (PKD 88),
8. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych (PKD 88),
9. organizowanie i prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego 
wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa 
chronionego i wspomaganego, 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 (PKD 88),
10. podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego 
środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych 
organizacji, placówek, instytucji (PKD 94),
11. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, 
ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji 
twórczości osób niepełnosprawnych (PKD 90),
12. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we 
wszystkich dziedzinach życia, z uwzględnieniem inicjatyw legislacyjnych 
(PKD 94),
13. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do wspierania 
podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególnego 
wsparcia (PKD 88),
14. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i 
popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób 
niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych (PKD 63),
15. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej 
oraz doskonalenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (PKD 85),
16. inspirowanie, popieranie i prowadzenie badań naukowych 
sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i 
adaptacji społecznej (PKD 94).

W ramach Stowarzyszenia Na Tak prowadzonych jest 10 placówek na 
rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową:
1. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”
2. Przedszkole Specjalne „Orzeszek”
3. Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek”
4. Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie”  
5. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”
6. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”
7. Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”
8. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON
9. Galeria „tak”
10. Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych 
www.pion.pl
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym z 
dysfunkcją intelektualną, a w szczególności osobom z Zespołem Downa, oraz ich rodzinom.
W 2019 r. Stowarzyszenie kontynuowało działania podjęte w latach poprzednich, dotyczące:
I. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z Zespołem 
Downa i ich rodzin. Stowarzyszenie Na Tak w ramach działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej 
(zgodnie z § 7 pkt.1a statutu stowarzyszenia) oraz rekreacyjnej i turystycznej(zgodnie z §7 pkt. 1c,d statutu stowarzyszenia) 
zorganizowało:
1. Zimowisko
 - zimowisko w Wągrowcu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w terminie 19.01 do 25.01.2019 r. – 19 
osób.
2. Wyjazdy wakacyjne
- Rodzinny turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym „Promyczek” w Sarbinowie w terminie 22.06 do 
06.07.2019 r. – 150 osób.
- obóz rehabilitacyjny w Chrustach  w terminie 20.07 do 27.07.2019 r – 11 osób. Obóz zorganizowano wraz z dziećmi z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z belgijskiej fundacji Het Balanske - 12 osób. 
- obóz rehabilitacyjno-usprawniający w Międzygórzu w terminie 18.07 do 30.07.2019 r. 19 osób.
- obóz rehabilitacyjny w Żerkowie  w terminie  22.07 do 31.07.2019 r. – 13 osób.
- obóz rehabilitacyjno-usprawniający w Wągrowcu w terminie 21.07 do 28.07.2019 r. – 18 osób.
- obóz rehabilitacyjny w Miedzichowie w terminie  01.08 do 11.08.2019 r.– 15 osób.
- obóz rehabilitacyjno-usprawniający w Skorzęcinie w terminie 18.08 do 27.08.2019 r. – 20 osób.
- obóz rehabilitacyjny w Rowach w terminie 18.08 do 28.08.2019 r. - 15 osób.
3. W ramach zajęć sportowych (zgodnie z §7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia):
a)prowadzenie cotygodniowych zajęć z nauki i doskonalenia pływania: 
• grupa dorosłych z zespołem Downa na basenie Posnania – 8 osób
• dwie grupy: młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa  na basenie POSiR  –  15 osób
• prowadzenie cotygodniowych zajęć sportowych z tenisa stołowego dla 4 osób dorosłych z  zespołem Downa
b)współpraca z Oddziałem Wielkopolskich Olimpiad Specjalnych – Polska - w ramach Stowarzyszenia działa Klub Olimpiad 
Specjalnych „REKINY”, który liczy 30 osób (podopieczni stowarzyszenia uprawiają takie dyscypliny sportu jak: pływanie, 
narciarstwo, łyżwiarstwo, judo, tenis ziemny, stołowy, jazda konna, rolki).
W roku 2019 zawodnicy KOS „Rekiny” wzięli udział:
• 02.03.2019 r.  w Poznaniu w Regionalnym Turnieju Judo Olimpiad  Specjalnych,
• 05.03.2019 r. w Poznaniu w Regionalnym Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych, 
• marzec 2019 r  w Poznaniu w Regionalnym Mityngu Jazdy na Łyżworolkach Olimpiad Specjalnych,
• 27.03.2019 r. na Malta-ski – w Regionalnym  Mityngu w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad  Specjalnych,
• Kwiecień 2019 r w  Regionalnym  Mityngu  Jazdy Szybkiej na Łyżwach Olimpiad  Specjalnych,
• 15.06.2019 r. w Kaczynie  w Regionalnym  Mityngu  Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych,
• lipiec 2019 r  letni obóz sportowy O.S. w Trzciance,
• 24.10. 2019 r. w Śremie - Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, 
• 06.-07.11.2019 r.  w Szamotułach - Makroregionalny Mityng Pływacki O.S.
• Grudzień 2019 r obóz narciarski Olimpiad Specjalnych  w Zakopanem.
4. W ramach zajęć kulturalnych, tanecznych (zgodnie z § 7 pkt. 1 k statutu stowarzyszenia)
- Prowadzenie cotygodniowych zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
z zespołem Downa:
• zespół taneczny Słoneczniki (grupa 10 dorosłych osób z zespołem Downa)
• zespół taneczny Promyk (grupa 16 dorosłych osób z zespołem Downa)
• zespół taneczny Impuls (grupa 13 osób-młodzieży z zespołem Downa)
• zespół taneczny Galimatias (grupa 16 osób- młodzieży z zespołem Downa)
• zespół taneczny Łowcy Gwiazd  (grupa 12 osób – młodzieży z zespołem Downa)
• zespół taneczny Farishta (grupa 14 osób-dzieci z zespołem Downa)
• zespół taneczny Gwiazdeczki (grupa 8 osób-dzieci z zespołem Downa)
• grupa teatralna „Flesz” (15 osób dorosłych z zespołem Downa)
- Prowadzenie dwa razy w tygodniu zajęć/warsztatów plastycznych dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa  - 12 
osób.
Ponadto grupy taneczne i teatralne brały udział w:
• 2019-02-08 zespół taneczny Farischta brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiania” organizowanym przez Fundację „Mimo wszystko” Anny Dymnej 
we Wrocławiu,
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• 2019-03-28 zespół taneczny Galimatias występuje na inauguracji festiwalu „Młoda Malta”,
• 2019-04-02 Turniej Tańca "O Złotą Nutkę" w Kościanie, występ zespołu Promyk, Farischta,
• 2019-04-04 grupa taneczna  IMULS  uczestniczyła w XX Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci zorganizowanym w Poznaniu, przez 
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz ich Rodzin „Trwanie” w 
Centrum Kultury Zamek,
• Czerwiec 2019 r uczestnictwo grupy teatralnej Flesz w festiwalu Młoda Malta,
• 2019-06-06  uczestnictwo w XIII Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat”  w Szamotułach – zespół Słoneczniki i 
Galimatias, 
• 2019-06-11  XI Wiosenny Przegląd Twórczości Scenicznej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Taka jest 
miłość" w Gnieźnie, występ zespołu  Impuls i Promyk,
• 2019-11-18 X  wieczór Przyjaciół Promyka i grupy teatralnej „Flesz”.
Ponadto zespoły: Słoneczniki, Galimatias, Impuls, Promyk, Farishta, Gwiazdeczki uczestniczyły w spotkaniach lub 
weekendowych wyjazdach integracyjno-tanecznych (miesiące wrzesień/październik/listopad).
Podopieczni Stowarzyszenia Na Tak brali również udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Na Tak oraz 
instytucje zewnętrzne:
• 2019-02-03 odbyła się zabawa karnawałowa dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak w klubie Blue Note,
• 2019-02-24 został zorganizowany balik karnawałowy dla dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak,
• 2019-03-02 odbył się charytatywny mecz piłki nożnej w Czempiniu (wzięły w nim udział drużyny złożone z rodziców OzN),
• 2019-03-08 odbył się Dzień Kobiet dla Stowarzyszeniowych Mam,
• 2019-03-21 odbył się dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia  Marsz Na Tak – „Chromosomem X witamy wiosnę”,
• 2019-05-19 zorganizowany został XI Mityng Pływacki dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak na poznańskich Termach 
Maltańskich,
• 2019-05-11 podopieczni Stowarzyszenia Na Tak brali udział w VIII Biegu Na Tak na poznańskiej Malcie,
• 2019-06-10 podopieczni Stowarzyszenia Na Tak brali udział w Run of Spirit w Berlinie, organizowanym przez niemiecką 
fundację Evangelisches Johannesstift,
• 2019-06-01 odbył się Dzień Dziecka w Kiekrzu, w którym uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia Na Tak,
• 2019-06-16 podopieczni SNT uczestniczyli w Pikniku Sąsiedzkim (na osiedlu Popiełuszki),
• 2019-08-31 został zorganizowany (przez Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Murowanej Gośliny)  
piknik w Rakowni dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak, 
• 2019-09-14 zorganizowano piknik integracyjny dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak, rodzin i pracowników, 
• 2019-09-18 uczestnictwo  podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak w „Bajkowisku” organizowanym przez Lions Club,
•2019 -09-20/21 wraz z belgijską organizacją HET Balanske odbyła się konferencja dotycząca radzenia sobie z trudnymi 
zachowaniami osób z niepełnosprawnością,
• 2019-11-29 Konferencja: ”Opieka, Terapia, Edukacja” była poświęcona osobom z wieloraką niepełnosprawnością,
• 2019-12-07 odbyło się spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak,
• 2019-12-09 podopieczni i członkowie Stowarzyszenia Na Tak brali udział w koncercie z okazji 30- lecia działalności 
Stowarzyszenia Na Tak.
5. W roku 2019 zostały zorganizowane dla członków Stowarzyszenia Na Tak następujące spotkania:
- 2019-01-05 spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące mieszkań wspomaganych (ul. Mielżyńskiego), 
- 2019-01-10 spotkanie dotyczące planowej inwestycji „Centrum” przy ul. Marcelińskiej/Kolorowej,
- 2019-02-14 kolejne spotkanie dotyczące planowej inwestycji „Centrum” przy ul. Marcelińskiej/Kolorowej,
- 2019-02-16  spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia Na Tak dotyczące spraw bieżących,
- 2019-02-19 spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące mieszkań wspomaganych (ul. Mielżyńskiego),
- 2019-03-20 spotkanie w sprawie Centrum Na Tak,
- 2019-04-13 spotkanie informacyjne (przedstawienie P. dyrektor, rzeczy które się odbyły, sprawy bieżące, inwestycja),
- 2019-04-17 kolejne spotkanie dotyczące planowej inwestycji „Centrum” przy ul. Marcelińskiej/Kolorowej,
- 2019-05-18 został zorganizowany przez Olimpiady Specjalne – Wielkopolskie - Poznań Dzień Młodego Sportowca na który 
zostali również zaproszeni najmłodsi podopieczni SNT,
- 2019-06-09 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Na Tak,
- 2019-09-28 spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia Na Tak,
- 2019-10-19 odbyły się podsumowujące warsztaty dla rodziców osób biorących udział w treningach mieszkaniowych, 
- 2019-10-26 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Na Tak, dotyczące rezygnacji z gruntów przy 
ul. Marcelińskiej/Kolorowej (Centrum na Tak),
- 2019-11-21 spotkanie informacyjne dla koordynatorów grup tanecznych i koordynatorów obozów dotyczące zasad 
dofinansowania grup tanecznych, zasady dofinansowania obozów. 
Dodatkowo dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak:
- zostały zorganizowane „Warsztaty z dobrego żywienia”,
- odbyły się porady prawne dla rodziców osób z niepełnosprawnością (kwiecień, maj),
- uruchomione zostały w Centrum Usług i Doradztwa (ul. Mielżyńskiego) usługi psychologa dla podopiecznych SNT,
- w Galerii Tak (ul. Mielżyńskiego) kilkakrotnie zostały zorganizowane warsztaty dla podopiecznych SNT (np. z tworzenia książek, 
warsztaty dźwiękowe),
- raz w miesiącu podopieczni Stowarzyszenia Na Tak uczestniczyli w koncertach Pro- Sinfoniki,
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- dzięki współpracy z Decathlon dwa razy w miesiącu grudniu zostały zorganizowane zajęcia dla podopiecznych Stowarzyszenia 
Na Tak (kontynuacja w roku 2020),
- dzięki współpracy z Decathlon dwa razy w miesiącu grudniu zostały zorganizowane zajęcia na  basenie dla dzieci w wieku do 4 
lat (kontynuacja w roku 2020),
- grupa podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak uczestniczy w zajęciach z badmintona pod okiem profesjonalnych trenerów (od 
listopada 2019 - kontynuacja w 2020).
Kontynuowanie inicjatyw rozpoczętych w roku 2018:
-„Zdrowa mama, zdrowy tata” – zajęcia na basenie dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
- kontynuacja zajęć tanecznych zespołu „Łowcy Gwiazd”,
- zorganizowanie czterech zabaw tanecznych dla podopiecznych Stowarzyszenia.
II DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE:
A.Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „JASKÓŁKA” obejmuje kompleksową opieką dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną i inną oraz ich rodziny. Zakres przeprowadzonych zajęć terapeutycznych obejmował zajęcia 
z psychologiem dziecięcym, logopedą, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą oraz konsultacje z lekarzem rehabilitacji 
medycznej. Rodzicom i opiekunom udzielane są porady psychologiczne, jak postępować z dzieckiem niepełnosprawnym oraz 
jak rozwiązywać problemy wynikające z niepełnosprawności dziecka. Kompleksową pomoc w Poradni uzyskało w 2019 roku 305
 osób z Poznania oraz okolic.
B.Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Orzeszek” prowadzone jest dla dzieci ze znacznymi głębokim stopniem upośledzenia, 
jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi – dziećmi leżącymi, 
niemówiącymi, wymagającymi karmienia i zabiegów pielęgnacyjnych. W 2019 roku do przedszkola uczęszczało w sumie 19 
dzieci – od stycznia do sierpnia 15 dzieci, odeszło 4 przedszkolaków, od września przyjęto 3 nowych dzieci, (w roku szkolnym 
2019/2020 do przedszkola uczęszcza 14 przedszkolaków). W przedszkolu prowadzone są codziennie indywidualne zajęcia 
fizjoterapeutyczne i pedagogiczne oraz zajęcia grupowe – muzykoterapia, zajęcia komunikacyjne, ruchowe. Dodatkowo 
organizowane są różnorodne formy zajęć, m.in. cotygodniowa hipoterapia i dogoterapia, wycieczki. Od września 2019 r. 
prowadzone są regularne zajęcia z wideotrningu komunikacji (VIT) dla rodziców. W 2019 r. Przedszkole Specjalne „Orzeszek” 
zorganizowało jeden wyjazd terapeutyczno-rekreacyjny (zgodnie z § 7 pkt. 1 c statutu stowarzyszenia) siedmiodniowy dla 
siedmiorga dzieci ze złożoną niepełnosprawnością w ośrodku Bojanowe Gniazdo w Zaniemyślu (14-20 czerwca 2019) dwie 
osoby skorzystało z pobytu w DKP Poranek (14-20 czerwca 2019).
C.Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek”– szkoła przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W roku 2019 do 
szkoły podstawowej uczęszczało od 50 do 54 uczniów, w tym 14 uczniów nauczanych było indywidualnie w domach.Praca 
dydaktyczna w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek”opiera się na diagnozach i programach tworzonych indywidualnie dla 
każdego ucznia przez pedagoga specjalnego i rehabilitanta (zgodnie z § 7 pkt.1a statutu stowarzyszenia). Praca polega na 
wykorzystaniu metod aktywnej komunikacji alternatywnej oraz w oparciu o koncept Frohlicha stymulacji bazalnej, psychologię 
rozwojową, psychologię humanistyczną, psychologię poznawczą (neuropsychologię), integrację sensoryczną, NDT Bobath, 
Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową. W 2019 roku w ramach prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej 
dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z § 7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia) Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” 
zorganizowała: „Półkolonie Zimowe” dla grupy 16 uczniów w terminie od 14.01.2019 do 18.01.2019,bal Charytatywny dla 254 
gości – 2 lutego 2019. Uczniowie wzięli udział w 7 dniowym wyjeździe na „Zieloną Szkołę” do ośrodka Rehabilitacyjnego w 
Wągrowcu. W wyjeździe wzięło udział 30 niepełnosprawnych uczniów z opiekunami i wolontariuszami w terminie 15.06.- 
21.06.2019, „Półkolonie Letnie” dla dwóch grup po 16 uczniów w terminie od 15.07.19 do 19.07.19 oraz 22.07.19 – 
26.07.2019,we wrześniu zorganizowany został Piknik Rodzinny w Owińskach dla wszystkich uczniów z rodzinami i wszystkich 
pracowników.
D.Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie" W roku 2019 w WTZ "Przylesie" prowadzono rehabilitację zawodową i społeczną 26 
uczestników. Łącznie w minionym roku z oferty skorzystało 26 osób. Rehabilitacja była prowadzona w pracowniach: 
gospodarstwa domowego, edukacji zawodowej i społecznej, rękodzieła z fakultetem artystycznym, grupowych i indywidualnych 
zajęciach  z psychologiem i fizjoterapeutą. Uczestnicy brali udział w nauce czynności życia codziennego, treningach 
samodzielności, terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, dramie, edukacji zawodowej, zajęciach praktycznych para-
zawodowych, terapii zachowań i emocji, rehabilitacji ruchowej, treningach orientacji przestrzennej - w tym korzystanie z 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej, integracji społecznej. Działania wynikające z ustawy uzupełniane były pracą z uczestnikami 
w oparciu o projekt realizowany przez Centrum Kultury Zamek – „Teatr Powszechny”, w ramach którego Grupa Teatralna 
zaprezentowała premierowy spektakl „Mity Przyleskie”” i „ATOMOS”. W ramach prowadzenia działalności sportowej i 
rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych Uczestnicy brali udział w treningach kolarstwa, Nordic Walking,bowlingu, piłki nożnej. 
 W WTZ „Przylesie” inicjowano działania zmierzające do integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie poprzez m.in. trening aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, korzystanie z oferty miasta w sferze 
kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej. Kontynuowano również działania mające na celu lepszą integrację warsztatu i jego 
uczestników ze środowiskiem lokalnym/drzwi otwarte – współpraca ze szkołą podstawową nr 34 w Poznaniu oraz z Zespołem 
Szkół Da Vinci i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
E.Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień” jest prowadzony dla 35 osób w wieku 23 – 52 lat. Uczestnikami są dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną. Dominującą formą działalności placówki jest terapia w zakresie 
samodzielności i zaradności osobistej oraz aktywizacji zawodowej. W ramach działalności sportowej prowadzonej przez WTZ 
„Krzemień” systematyczne treningi sekcji tenisa stołowego oraz drużyny bowlingowej i bocce, a także aktywnie pracował nad 
poprawą kondycji fizycznej w ramach zajęć na siłowni (atlas czterostanowiskowy) i bieżni elektrycznej oraz rowerze 
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stacjonarnym. Ponadto  Uczestnicy WTZ Krzemień  wzięli udział w zewnętrznych imprezach sportowych dla osób 
niepełnosprawnych m.in.:Regionalny Turniej Olimpiad Specjalnych w Kręglarstwie Parkietowym – Śrem – 5 
uczestników,Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, Kręgielnia „NIKU” Poznań (6 zawodników),Regionalny 
Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych – Śrem (6 zawodników),Bieg Na Tak – Malta Poznań - Organizator 
Stowarzyszenie Na Tak 8 uczestników,VII Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych – Rokietnica (5 zawodników),XXIII 
Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych – Szamotuły (3 zawodników). W 2019 roku w ramach działalności w zakresie 
kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych 
(zgodnie z § 7 pkt.1k statutu stowarzyszenia) WTZ „Krzemień” 7 grudnia 2019 r. zorganizował we współpracy z Urzędem 
Miejskim – Pracownię Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy Świąteczny Kiermasz Rękodzieła, na którym były prezentowane i 
sprzedawane prace uczestników tworzących w „Krzemieniu”. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień” realizował w 2019 roku 
działania angażujące bezpośrednio uczestników, były to zadania mające na celu zmianę w negatywnym myśleniu o sobie 
samym wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i stworzenie realnej szansy na pozytywny odbiór osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną przez społeczeństwo:zorganizowano tygodniowy obóz dla 30 uczestników i 10 pracowników 
warsztatu nad morzem,35 uczestników WTZ „Krzemień” brało udział w życiu społecznym,kulturalnym i artystycznym,1 
uczestnik znalazł zatrudnienie na otwartym rynku pracy,pracownicy i uczestnicy Krzemienia byli zaangażowani w organizację 8 
Biegu Na Tak, brali udział w Run of Spirit w Berlinie oraz Marszu Na Tak.
F.Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” to dzienna placówka terapeutyczna dla 20 dorosłych osób z głębszą i głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z schorzeniami dodatkowymi, takimi jak autyzm, porażenie mózgowe, 
niedowidzenie, niedosłuch, epilepsja, schorzenia genetyczne i neurologiczne. Zajęcia mają na celu rozwijanie oraz 
podtrzymywanie potencjału uczestników  w różnych obszarach rozwoju. Zajęcia realizowane są w pracowniach 
terapeutycznych. W działaniach terapeutycznych pracownicy ŚDS „Kamyk” wykorzystują między innymi takie metody pracy, 
jak: stymulacja bazalna, komunikacja alternatywna i wspomagająca, metoda snoezelen, elementy metody integracji 
sensorycznej, metody arteterapeutycze z zakresu muzykoterapii i plastykoterapii, terapię ręki i neuroterapię z wykorzystaniem 
Cyber Oka.Realizowane zajęcia,także grupowe,cechuje duży stopień zindywidualizowania.W ramach działań sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych w 2019 roku (zgodnie z § 7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia) podopieczni ŚDS „Kamyk” korzystali z 
sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach dogoterapeutycznych i 
hipoterapeutycznych, felinoterapii oraz alpakoterapii.ŚDS „Kamyk” prowadzi rehabilitację społeczną (zgodnie z § 7 pkt. 1h) w 
szczególności poprzez: trening samodzielności i zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, 
trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening komunikacyjny. Uczestnicy ŚDS Kamyk wzięli udział w Marszu na Tak, 
Biegu Na Tak, wyjściu do kawiarni w Tłusty Czwartek, wycieczce po Ostrowie Tumskim, zajęciach edukacyjnych - plastycznych w 
Bramie Poznania, wycieczce na lotnisko i do kawiarni, wycieczce nad jezioro Rusałka, do Baranówka oraz do Muzeum 
Pszczelarstwa w Swarzędzu. Uczestnicy ŚDS wzięli udział w kolejnej edycji akcji Tramwaj Św. Mikołaja.
G.Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” to placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową. W „Poranku” można na określony czas – np. w ciągu dnia, na kilku dni, tydzień lub miesiąc umieścić 
osobę niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo), zapewniając jej specjalistyczne wsparcie i opiekę, dostosowane do stopnia i 
rodzaju jej niepełnosprawności. Ważnym celem funkcjonowania Domu Krótkiego Pobytu jest wsparcie rodziców/opiekunów 
osób niepełnosprawnych będących w sytuacji nadzwyczajnych i/lub krótkotrwałych trudności życiowych (choroba, pobyt w 
szpitalu, pilny wyjazd do sanatorium  lub na rehabilitację, a także potrzeba odpoczynku i inne), poprzez zapewnienie ich 
niepełnosprawnym dzieciom/podopiecznym krótkoterminowej, całodobowej opieki). . Liczba beneficjentów w okresie od 
stycznia do grudnia 2019r. wyniosła 95 osób. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Dom Krótkiego 
Pobytu może przyjmować na pobyt całodobowy również dzieci.W ramach wsparcia dziennego realizowane były zajęcia 
grupowe: treningowe (warsztaty komunikacyjne) – przeznaczone zwłaszcza dla osób z umiarkowanym oraz lekkim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej oraz zajęcia terapeutyczne. W ramach zajęć treningowych prowadzone były: treningi 
samodzielności, planowania oraz poruszania się po mieście. Zajęcia terapeutyczne odbywały się w ramach pracowni kulinarnej, 
plastycznej, ruchowej, muzycznej, terapii ręki. Na potrzeby poszczególnych osób organizowane były także zajęcia indywidualne: 
rehabilitacyjne (usprawniające, utrwalające) oraz zajęcia/spotkania z pedagogiem, mające na celu pracę nad sferą 
funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczestników z niepełnosprawnością intelektualną.„Poranek” w ramach swojej 
działalności organizował także jednodniowe wycieczki dla podopiecznych (m.in. na grzybobranie, do Palmiarni, muzeum, 
itp.),także wyjazd do Berlina na bieg Run of Spirit.
H. Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON świadczy usługi: doradztwo i poradnictwo zawodowe, doradztwo 
psychologiczne, pomoc w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy oraz przygotowywanie osób z niepełnosprawnością do 
poruszania się na otwartym rynku pracy zgodnie z zasadami zatrudnienia wspomaganego. Agencja Zatrudnienia 
Wspomaganego BIZON (Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) w 2019 roku realizowała: 
1)projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. „Kierunek praca – zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność 
zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami” (nr umowy ZZO/000177/15/D). Projekt realizowany jest od 01.04.2017 – 
31.03.2019.W 2019 roku wsparciem objęto 20 osób. 2) projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. „Kierunek praca – 
działaj skutecznie!” ( nr umowy ZZO/000237/15/D). Projekt realizowany jest od 01.04.2018 – 31.03.2021. W 2019 roku 
wsparciem objęto 82 osoby. W 2019 roku BIZON przeprowadził cykl spotkań indywidualnych z psychologiem, doradcą 
zawodowym, trenerami pracy oraz cykl warsztatów aktywizacji zawodowej oraz kompetencji społecznych dla osób 
niepełnosprawnych (zgodnie z § 7 pkt. 1i statutu stowarzyszenia).Zorganizowane zostały: 7 grupowych zajęć warsztatowo-
szkoleniowe dla osób z niepełnosprawnościami z zakresu kompetencji społecznych  i zawodowych trwających w sumie po 20 
godzin (udział wzięło 41 osób), 2 grupy wsparcia dla 10 osób (spotkania przeznaczone dla osób zatrudnionych),3 grupowe 
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treningi umiejętności praktycznych (udział wzięło 18 osób). Z indywidualnych konsultacji  z psychologiem, doradcą zawodowym 
i trenerem pracy, których efektem było stworzenie IPD (indywidualny plan działań) oraz diagnozy społeczno- zawodowej, 
skorzystało 80 osób z niepełnosprawnościami. 
Za pośrednictwem BIZON w 2019 roku:24 osoby uzyskały zatrudnienie (19 umów o pracę),25 osób otrzymywało wsparcie w 
zatrudnieniu wcześniej uzyskanym (w 2018 roku),8 osób odbyło płatne staże zawodowe.
I.Galeria „tak” zajmuje się promocją i ochroną sztuki art brut organizując wystawy, realizując krajowe i międzynarodowe 
projekty, prezentację stałej kolekcji, realizując: koncerty, rezydencje artystyczne, szkolenia dla terapeutów, panele dyskusyjne, 
wyświetlanie filmów poświęconych Outsider Art. 
W 2019 roku zorganizowała:
WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU "100% CODZIENNOŚĆI / OUTSIDER ART"
WARSZTATY
1. Hɪ, ʜᴏᴡ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ – sobotnie rysowanie przy kawie / prowadzenie: Paulina Piórkowska, Małgorzata Szaefer, Mikołaj Tkacz
2. 2. Relacje „większości” z „mniejszością”,   prowadzenie Maciej Gendek / w ramach Manifa 
Poznań 2019
3. Moje miasto-moja historia / prowadzenie: Beata Sosnowska / wydarzenie w ramach Dnia Darmowego Komiksu / organizator: 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
4. Warsztat wykonywania książek z papieru recyklingowanego / prowadzenie Patrycja Plich i Marta Węglińska – Studio Sztuki 
Kobalt
5. Warsztaty dźwiękowe  Subtelnie zaTRAĆmy się w hałasie / prowadzenie Hubert Wińczyk
6. Warsztaty fotograficzne FOTEK / prowadzenie: Jakub Czech, Paulina Piórkowska
7. Warsztaty RZECZY ŻYJĄ / prowadzenie: Nina Budzyńska
8. Rysunkowa rezydencja Justyny Matysiak / cały rok / prowadzenie: Małgorzata Szaefer
SPOTKANIA
1. Czytanki Feministyczne #6 „Siła” Naomi Alderman / Prowadzące Karolina Sikorska i Ola Juchacz
2. Chodź na spacer z Miko Tkaczem po wystawie Hɪ, ʜᴏᴡ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ! / Mikołaj Tkacz
3. Czytanki Feministyczne #7 „Zerwana genealogia” M. Grabowska //Prowadzące: Karolina Sikorska i Ola Juchacz
4. Czytanki feministyczne #8 „Aleja włókniarek” M. Madejskiej /  Prowadzące: Karolina Sikorska i Ola Juchacz
5. Otwarte Spotkanie XR Poznań / Extintion Rebelion
6. Czytanki Feministyczne #9 „Mars Room” Rachel Kushner / Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska
7. Czytanki feministyczne #10 „Narodziny pigułki” J. Eiga / Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska
8. Spotkanie z Kamilem Siemaszko / wydarzenie w ramach Tygodnia Wege Poznań / Viva Akcja dla Zwierząt
9. Queerowe Czytanki Feministyczne #11.  Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska / wydarzenie w ramach 
Marszu Równości Poznań Pride Week
10. Działaj z nami! Spotkanie dla nowych wolontariuszy Viva Akcja dla Zwierząt
11. Czytanki Feministyczne | Susan Faludi / Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska
12. Czytanki Feministyczne | Justyna Kopińska / Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska
13. Kryzys klimatyczny – pisanie, szamanizm i miłość. /  Robert Rient
14. Czytanki Feministyczne | Toni Morrison /  Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska
15. Power of error. (Potęga błędu.) / Stanisław Ruksza
16. Próba przed końcem / Sebastian Cichocki
17. Przekazuję wiedzę z pola walki cywilom / Kobas Laksa
18. Raport troski / Ola Jach
WYSTAWY
1. Wernisaż Wystawy Beaty Sosnowskiej „Zeszyciki prowincjonalne” / wydarzenie w ramach Dnia Darmowego Komiksu / 
organizator: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
2. Powarsztatowa wystawa prac plastycznych podopiecznych Stowarzyszenie Na Tak / kuratorka Magdalena Kozicka
3. Nie zawsze laurka / wystawa studentek i studentów Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej WEAiK Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu w ramach Poznań Art Week
4. Nie można eksmitować idei. / Nie ma Poznania bez Rozbratu. / Wystawa jest organizowana 
w ramach kampanii #rozbratzostaje oraz 25 Lecie Rozbratu XXV. Kuratorzy: Katarzyna Czarnota, Paulina Piórkowska, Kuba 
Czech.
5. Chcemy całego życia! Wystawa finałowa / gościnnie w galerii
6. Fragment mojego świata wyświetla się w głowie /  wystawa Kamila Kurzawy / kuratorka Małgorzata Rel, współpraca 
kuratorska Paulina Piórkowska, Małgorzata Szaefer
7. Powarsztatowa wystawa finałowa 100% codzienności / kuratorka Paulina Piórkowska
KONCERTY
1. FORMA TALKS : julek ploski Premium
2. Odsłuch performatywny / Nick Drake /  Sebastian Dembski
2. Życie na fali podczas powarsztatowej wystawy finałowej 100 % codzienności
FILMY
1. Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec, reż. Artur Borgnis, 2018, 80ʹ
3. Le plein pays, reż. Antoine Boutet, 2009, 58ʹ
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4. Wataha /The Wolf Pack, reż. Crystal Moselle, 2015, 90ʹ
5. Wskrzeszenie zmarłych. Tajemnica płytek Toynybee'ego / Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles, reż. Jon Foy, 
2011, 86ʹ
6. Eksplozja grafitti / Bomb it, reż. Jon Reiss, 2007, 93 Diabeł i Daniel Johnston/ The Devil and Daniel Johnston, reż. Jeff 
Feuerzeig, 2005, 110ʹ Póki szaleństwo nas nie rozłączy / Feng Ai, reż. Bing Wang, 2013, 227’
J.Pion.pl jest portalem internetowym skierowanym do środowiska osób niepełnosprawnych oraz instytucji i społeczności 
związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.
Głównym celem działań prowadzonych przez portal www.pion.pl jest:
-gromadzenie i upowszechnianie informacji związanych z tematyką niepełnosprawności,
-rzecznictwo praw i interesów osób niepełnosprawnych świadczonych przez nich samych,
-promocja osób niepełnosprawnych osiągających sukcesy w przestrzeni zawodowej, artystycznej i osobistej,
-wydawanie 1 raz w tygodniu newslettera, 
-umożliwienie reprezentacji i promocji działań lokalnych organizacji pozarządowych,
-prowadzenie strony portalu na Facebooku.
W 2019 roku portal kontynuował działania informacyjne na temat powiatu poznańskiego oraz dotyczące działań organizacji 
pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnością.
W roku 2019 portal zatrudniał 2 pracowników ze znaczną niepełnosprawnością i 2 z niepełnosprawnością umiarkowaną. 
Dziennikarze portalu to osoby z wykształceniem wyższym humanistycznym.Na stronach portalu pion.pl opublikował 1300 
informacyjnych materiałów dziennikarskich.Portal objął patronatem medialnym 10 wydarzeń.
Przy portalu aktywnie działa 4 osobowy dziennikarski klub wolontariusza.
W 2019 roku zarejestrowaliśmy:
•75038 wejść na stronę,
•36746 użytkowników serwisu,
•1138 osób zapisanych na newsletter,
•839 polubień na Facebooku. 
Mieszkania Wspomagane
Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Poznań, dotyczy utworzenia w Poznaniu miejsc 
w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych przygotowujących osoby w nich przebywające pod opieką specjalistów do 
prowadzenia samodzielnego życia. 
W roku 2019 wzięło udział: 
łącznie - 57 uczestników, 
na treningach 3-tygodniowych: 20 kobiet i 22 mężczyzn
na treningach 3-miesięcznych: 9 kobiet i 6 mężczyzn 
Mieszkalnictwo wspomagane realizowane było w 4 lokalach ulokowanych w lokalnej społeczności dostępnych dla osób z 
różnymi niepełnosprawnościami, w tym: udostępnionych przez Partnera(3 mieszkania – 9 miejsc) i Stowarzyszenie Na Tak (1 
mieszkanie – 2 miejsca we własnym lokalu).
Wszystkie ONI skorzystały z kompleksowego, zintegrowanego, spersonalizowanego wsparcia psychospołecznego, 
indywidualnych sesji aktywizacji społecznej, grupowych treningów umiejętności interpersonalnych Wsparciem objęci zostaną 
opiekunowie faktyczni (jako niezbędny element skutecznego wsparcia osób niepełnosprawnych Projekt był realizowany 
zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn. Podjęte zostały działania umożliwiające 
dostęp osób niepełnosprawnych do różnych form wsparcia (dostosowane wyposażenie mieszkań, dodatkowa pomoc opiekuna, 
dostosowana komunikacja, likwidacja barier i dostosowanie mieszkań).Po zakończonych treningach mieszkaniowych w Poradni 
Jaskółka  zorganizowane zostały warsztaty kompetencyjne dla opiekunów faktycznych obejmujące m.in. porady psychologiczne, 
pedagogiczne, psychiatryczne, socjologiczne, prawne oraz z zakresu pracy socjalnej W warsztatach wzięło łącznie 
60 osób.
CUD, USŁUGI
W całym projekcie wsparciem objęto w 2018 i 2019 rokiem 104 osoby.  W samym 2019 roku od stycznia do końca grudnia  
wsparciem objęto 65 osób w tym 41 kobiet i 24 mężczyzn.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych na rzecz dorosłych osób 
z niepełnosprawnością̨ intelektualną (ONI) i ich rodzin poprzez przetestowanie kompleksowego środowiskowego modelu 
wsparcia dorosłych ONI. 
W/w cel będzie realizowany od IX.2018 do VIII.2021 r. na terenie Miasta Poznania i powiatu poznańskiego w więc działaniami 
CUD-u objęto cały 2019 rok. 
W roku 2019 CUD działał jako jednostka wspierająca i integrująca  ONI, OF oraz otoczenie społeczne i instytucjonalne. CUD 
działał jako placówka wyspecjalizowana w świadczeniu kompleksowego wsparcia ONI i ich rodzin. 
CUD wspierał ONI  w uzyskaniu usług i świadczeń́ z zakresu zabezpieczenia socjalnego, opiekuńczego, prawnego i finansowego 
oferował usługi doradztwa prawnego, psychologicznego i asystenckie; realizował także zadania informacyjno-promocyjne i 
animacyjne na rzecz ONI.
Założeniem CUD-u jest ostateczne przetestowanie Modelu wsparcia  zostanie wśród 250 ONI i 250 opiekunów faktycznych (OF).
Model zapewnieni również odpoczynek OF w ramach DKP „Poranek”, zajmującego się̨ na co dzień́ ONI. W 2019 r. pozwoliło to 
na odciążenie rodziny w opiece nad niepełnosprawnym intelektualnie członkiem rodziny i  dało możliwość́ zdystansowania się̨ 
do codziennej roli opiekuna, zregenerowania sił oraz spełniania się̨ w innych rolach (np. żony, męża, pracownika), które często 
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są̨ zaniedbywane kosztem opieki nad ONI. W 2019 roku rozpoczęto realizację wsparcia w formie mieszkania wspieranego. Na 
potrzeby projektu wynajęto lokal (7 miejsc) dla max. 15 os. w systemie rotacyjnym, które wcześniej ukończyły treningi 
mieszkaniowe.
Program usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Wielkopolski.W całym projekcie wsparciem objęto 
w 2018 i 2019 rokiem  194 osoby. W samym 2019 roku od stycznia do końca grudnia  wsparciem objęto 139 osób w tym 62 
kobiety i 77 mężczyzn.
W ramach całego projektu realizowane będą: usługi opiekuńcze dla 70 osób niesamodzielnych, asystenckie dla 280 osób oraz 
usługi mieszkalnictwa wspomaganego - pobyt w mieszkaniu wspieranym wraz z usługami wspierającymi samodzielność dla 27 
ON. Wsparcie zaplanowano także dla 80 opiekunów faktycznych. 
W roku 2019 w ramach projektu to: 
Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością otrzymało 35 osób
Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością otrzymały 104 osoby.
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!
Celem głównym jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psych. w grupie młodych osób (15-35 lat) z chorobami lub 
zaburzeniami psychicznymi poprzez przetestowanie w trakcie 36 m-cy modelu wypracowanego w konkursie I etapu. U podstaw 
modelu leży integracja i współpraca między sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie potencjału już istniejącej 
siatki relacji lekarz pierwszego kontaktu - pacjent oraz dopasowanie działań pomocowych (kierunek i zakres) do indywidualnych 
potrzeb pacjenta poprzez inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań wśród podmiotów i specjalistów realizujących 
zadania na rzecz grupy docelowej. Przeprowadzone zostaną działania edukacyjne dla użytkowników modelu działających 
zawodowo lub wolontaryjnie na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, ochrona 
zdrowia, pomoc społeczna) w zakresie wyznaczonym celem projektu. Stworzone zostały zespoły zintegrowanej opieki (ZZO) 
składające się z pacjenta, lekarza pierwszego kontaktu, managera pacjenta (psycholog), konsultanta psychiatry i konsultanta ds. 
społecznych.W projekcie do końca 2019 roku wzięło udział 120 pacjentów.
Centrum Na Tak
W członkowie Zarządu 2019 roku Stowarzyszenie Na Tak podpisali akt notarialny przekazujący nam w użytkowanie terenu przy 
ul. Marcelińskiej/ Kolorowej. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw wejścia w realizację tak olbrzymiego przedsięwzięcia 
jakim jest budowa Centrum Na Tak, Zarząd postanowił w październiku 2019 zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na 
którym decyzją członków postanowiono o odstąpieniu od budowy Centrum Na Tak.
3. DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZMIANY SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI CAŁEGO 
ŚRODOWISKA DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Działalność na rzecz kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną:
1.Marsz Na Tak, czyli extra chromosomem witamy wiosnę jest inicjatywą dedykowaną osobom 
z Zespołem Downa, ich rodzinom oraz przyjaciołom oraz mieszkańcom Poznania. Celem Marszu jest wyraz poparcia dla 
integracji społecznej osób z zespołem Downa oraz nagłośnienie problemów, z jakimi boryka się środowisko osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. W  Marszu na Tak w 2019 roku wzięło udział około 400 osób.  
2.Dzień kobiet – organizacja eventu, w którym mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną rozdawali kobietom na ulicy 
tulipany składając życzenia z okazji ich święta. W tym dniu mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną rozdali  300 kwiatów, 
drobnych upominków i cukierków.
3.Kampania społeczna mająca na celu zmianę postrzegania społecznego osób 
z niepełnosprawnościami. Zostały przygotowane wiszące kalendarze ścienne na rok 2020 – osoby z niepełnosprawnością są 
profesorami od dobrych emocji, ważnych przesłań i cennych rad. Kalendarz został stworzony w oparciu o marzenia zawodowe  
Podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak. 
Organizacja integracyjnych imprez rekreacyjnych i sportowych, w których udział brały osoby z niepełnosprawnością i osoby 
pełnosprawne:
1.Bieg Na Tak – Run of Spirit, w którym udział wzięło 1210 osób. Główną ideą przyświecającą imprezie jest wspólna rywalizacja i 
aktywność sportowa bez względu na stopień sprawności uczestników. W biegu startują dzieci, dorośli, amatorzy, sportowcy, 
osoby pełnosprawne 
i z niepełnosprawnościami.
2.Piknik Na Tak – rodzinny piknik zorganizowany został na terenie Zakładu Poprawczego w Poznaniu, w którym udział wzięło 
ponad 300 osób – Podopiecznych i Pracowników Stowarzyszenia Na Tak - wraz ze swoimi rodzinami.
3.Wakacje Na Tak – organizacja kilku i kilkunastodniowych obozów wypoczynkowych 
i usamodzielniających dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie udział 
wzięło 200 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością.
4.Koncert Jubileuszowy z okazji 30 - lecia Stowarzyszenia Na Tak
Upowszechnianie wiedzy na temat niepełnosprawności:
Organizacja warsztatów na temat niepełnosprawności dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Organizacja wolontariatu pracowniczego – Stowarzyszenie Na Tak współpracuje z prywatnymi przedsiębiorstwami w obszarze 
wolontariatu pracowniczego:
a.firma Glaxo odświeżyła pomieszczenia DKP Poranek oraz dokonała aranżacji ogrodu aby stał się jeszcze bardziej funkcjonalny i 
przyjazny dla podopiecznych DKP Poranek ,
b.zorganizowanie strefy dziecka na Biegu Na Tak wspólnie z Nivea,
c.zorganizowanie Mikołajek dla podopiecznych stowarzyszenia wspólnie z Unilever,
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

911

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Współpraca międzynarodowa:
a.kontynuacja realizacji dwuletniego projektu Strengthen the monitor’s competence to manage difficult behaviours w 
partnerstwie z belgijską organizacją Het Balanske
b.realizacja projektu Aktion Mensch we współpracy z Fundacją Evalgelishes Johannesstift
Projekty badawczo-rozwojowe:
a.kontynuacja udziału w innowacyjnym projekcie naukowym INTENSION.
Cel: stworzenie inteligentnej platformy dla wsparcia personalizowanej interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością 
intelektualną z usługami cyfrowymi.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO 11



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie działalności 
rehabilitacyjnej,terapeutycznej,leczniczej i 
edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych. W 
2019 Stowarzyszenie Na Tak m.in. 
kontynuowało działania dotyczące 
kompleksowej działalności rehabilitacyjnej i 
terapeutycznej na rzecz dzieci,młodzieży i 
dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w szczególności z zespołem Downa 
i ich rodzin. Prowadzona była rehabilitacja 
lecznicza i poradnictwo dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością w Poradni Rozwojowej dla 
Dzieci i Młodzieży "Jaskółka",kontynuowana 
była także rehabilitacja, terapia i edukacja 
dzieci,młodzieży i dorosłych osób z wieloraką 
niepełnosprawnością i głębszym stopniem 
niepełnosprawności w Przedszkolu Specjalnym 
"Orzeszek", Społecznej Szkole Podstawowej 
"Zakątek" oraz Środowiskowym Domu 
Samopomocy "Kamyk"

94.99.Z 518 882,42 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Na Tak w 
2019 r. prowadziło aktywizację zawodową i 
społeczną w 3 placówkach działających w 
ramach stowarzyszenia.Agencja Zatrudnienia 
Wspomaganego BIZON świadczyła usługi 
doradztwa i poradnictwa zawodowego zgodnie z 
zasadami zatrudnienia wspomaganego. AZW 
Bizon w 2019r. przeprowadziła grupowe zajęcia 
warsztatowo-szkoleniowe dla osób 
niepełnosprawnych z zakresu poruszania się po 
rynku pracy oraz grupowe zajęcia warsztatowo-
szkoleniowe z zakresu kompetencji społecznych 
i zawodowych dla osób niepełnosprawnych. 
Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie" 
prowadził rehabilitację zawodową i społeczną 
Rehabilitacja była prowadzona w pracowniach: 
gospodarstwa domowego, edukacji zawodowej i 
społecznej, rękodzieła z fakultetem 
artystycznym, edukacji pro-zawodowej i 
społecznej. Warsztat Terapii Zajęciowej 
"Krzemień" prowadził terapię w zakresie 
samodzielności i zaradności osobistej oraz 
aktywizacji zawodowej w pracowniach: 
Programy terapeutyczne realizowane były w 
następujących pracowniach: Programy 
terapeutyczne realizowane były w 
następujących pracowniach: rękodzieła, 
gospodarstwa domowego, działań twórczych, 
rozwijania umiejętności zawodowych, pracowni 
techniki, prac biurowych oraz pracowni 
ceramiki.

94.99.Z 33 417,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających 
do integracji i wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie we 
wszystkich dziedzinach życia. Powyższy cel 
statutowy był realizowany poprzez różnorodne 
działania mające na celu wspieranie potencjału 
osób niepełnosprawnych w życiu. Galeria "tak" 
wspierała działalność artystyczną osób z 
niepełnosprawnością oraz promowała sztukę 
art-brut. Stowarzyszenie prowadziło działalność 
informacyjną dla osób niepełnosprawnych za 
pośrednictwem Wielkopolskiego Portalu 
Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych 
pion.pl. Odbyła się również konferencja - 
Opieka, Terapia, Edukacja - poświęcona była 
podmiotowości osób z wieloraką 
niepełnosprawnością. Stowarzyszenie 
zorganizowało Marsz Na Tak, czyli extra 
chromosomem witamy wiosnę jest inicjatywą 
dedykowaną osobom z Zespołem Downa, ich 
rodzinom oraz przyjaciołom oraz mieszkańcom 
Poznania. Celem Marszu był wyraz poparcia dla 
integracji społecznej osób z zespołem Downa 
oraz nagłośnienie problemów, z jakimi boryka 
się środowisko osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

94.99.Z 14 013,15 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie działalności 
opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych. 
W 2019 r. Stowarzyszenie Na Tak pobierało 
opłaty za zapewnienie krótkoterminowej, 
całodobowej opieki osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie i 
ruchowo w Domu Krótkiego Pobytu 
"Poranek" w sytuacjach nadzwyczajnych 
lub krótkotrwałych trudności życiowych 
(choroba,pobyt w szpitalu,wyjazd do 
sanatorium lub na rehabilitację, a także 
potrzeba odpoczynku) oraz zorganizowało 
półkolonie dla dzieci,młodzieży i dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
ruchową.

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie 
działalności:rehabilitacyjnej,terapeutycznej,
leczniczej i edukacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych. W 2019 r. 
Stowarzyszenie Na Tak pobierało opłaty 
za:dodatkowe zajęcia terapeutyczne i 
rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z 
wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością 
odbywające się w Przedszkolu Specjalnym 
"Orzeszek"placówce Stowarzyszenia Na 
Tak, za wyżywienie, pobyt w 
świetlicy,udział w półkoloniach,obozach 
uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej 
"Zakątek", rehabilitację, środki czystości, 
dowóz udział w obozie osób z głębszą 
niepełnosprawnością uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
"Kamyk".

94.99.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie działalności 
sportowej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych. W 2019 roku 
Stowarzyszenie w ramach działalności 
odpłatnej zorganizowało imprezę sportową 
Bieg Na Tak-Run of Spirit. Główną ideą 
przyświecającą imprezie jest wspólna 
rywalizacja i aktywność sportowa bez 
względu na stopień sprawności 
uczestników. W biegu startują dzieci, 
dorośli, amatorzy, sportowcy, osoby 
pełnosprawne i z niepełnosprawnościami. Z 
opłat uczestników biegu pokryto część 
kosztów organizacji biegu. Ponadto w 
ramach działalności odpłatnej 
zorganizowano obozy i kolonie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Z opłat 
uczestników obozów i kolonii pokryto 
wynagrodzenia kadry i opiekunów, koszty 
zakwaterowania i wyżywienia.

94.99.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 16 104 661,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 187 869,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 426 811,73 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 179 127,90 zł

d) przychody finansowe 34 079,72 zł

e) pozostałe przychody 276 772,22 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. W dniu 9 grudnia 2019 r Stowarzyszenie Na 
Tak zorganizowało w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza instrumentalny, jubileuszowy 
koncert z okazji 30-lecia Stowarzyszenia. Dochód w całości został przekazany na wsparcie 
osób z niepełnosprawnością intelektualną - podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak, podczas 
koncertu informowano o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. 2 lutego 2019 r. odbył 
się charytatywny bal karnawałowy organizowany na rzecz uczniów ze Szkoły Zakątek - 
podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak. celem było zebranie środków na zakup tablic 
interaktywnych, które mają wspierać podopiecznych w codziennym funkcjonowaniu. W balu 
udział wzięło 254 gości. Szkoła zorganizowała zbiórkę nakrętek we współpracy z rodzicami 
uczniów i ze szkołami publicznymi – zebrane środki przeznaczane są na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego.

2 47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 
Stowarzyszenie Na Tak w 2019 roku prowadziło sprzedaż przedmiotów ceramicznych, mydeł 
wytworzonych przez podopiecznych Stowarzyszenia a także koszulek na imprezę sportową 
Bieg Na Tak oraz kalendarzy przedstawiających osoby z niepełnosprawnościami wcielających 
się w wymarzone zawody. Sprzedaż była prowadzona w siedzibie Stowarzyszenia, siedzibach 
placówek Stowarzyszenia oraz podczas organizowanych przez Stowarzyszenie Na Tak: 
konferencji, imprez integracyjnych i sportowych a także podczas wystaw i kiermaszów.

3 85.59.Z

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach spotkań Na 
Tak  - 29 listopada 2019 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu Stowarzyszenie zorganizowało odpłatną, międzynarodową 
konferencję Opieka, Terapia, Edukacja, Podczas konferencji poruszane było niedyrektywne 
podejście w terapii osób z niepełnosprawnościami. Konferencja zgromadziła  prelegentów z 
Polski i Niemiec oraz wystawców z innowacyjnymi sprzętami do rehabilitacji. Z opłat za udział 
w konferencji pokryto część kosztów związanych z organizacją konferencji (wynagrodzenia 
prelegentów, przygotowanie i wydruk materiałów konferencyjnych, catering, wynajem sali 
konferencyjnej).

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 733 307,30 zł

2.4. Z innych źródeł 966 994,23 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 318 101,74 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 904 002,84 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 15 399 371,33 zł 2 904 002,84 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z ZESPOŁEM DOWNA I ICH RODZIN.

328 806,21 zł

2 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ 
STOWARZYSZENIE

223 461,30 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 858 895,68 zł2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 545 464,19 zł

w 
tym:

2 600 123,89 zł

46 898,39 zł

4 469 911,60 zł

3 428 530,31 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

18 710,00 zł

236 811,08 zł

245 945,06 zł

11 829,37 zł

40 883,89 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

179 127,90 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 619 171,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 14 513,11 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

13 568 698,29 zł 2 017 464,84 zł

426 811,73 zł 0,00 zł

164 614,79 zł

347,09 zł

897 901,83 zł

340 997,60 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

886 538,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 059 685,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 14 513,11 zł

1 059 685,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

181 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

160,30 etatów

139 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

64 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

61 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 655 465,23 zł

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

8 602 988,36 zł

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

52 476,87 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 229,89 zł

24 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

14 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

13 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 628 155,16 zł

6 666 620,95 zł

- nagrody

- premie

59 271,72 zł

743 790,05 zł

- inne świadczenia 158 472,44 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 027 310,07 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 149 657,97 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 453 330,39 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Bieg Na Tak - Run of Spirit Stworzenie osobom sprawnym i 
niepełnosprawnym równych 
szans uczestnictwa w zawodach 
sportowych. Promowanie 
aktywności sportowej i 
zdrowego stylu życia oraz 
sportu dostępnego dla 
wszystkich. Integracja 
społeczna.

Urząd Miasta Poznania 2 000,00 zł

2 Poznańscy Artyści Brut 
Now/Outsider Art. Fair Paryż

PROJEKT 
INTERDYSCYPLINARNY, 
OBEJMUJĄCY ORGANZIACJĘ 
WYSTAWY, SPOTKANIA 
UKAZUJĄCY PRACE 
POZNAŃSKICH ARTYSTÓW, 
KTÓRZY ZAPREZENTOWALI 
SWOJE PRACE PODCZAS 
Outsider Art Fair 2019 w Paryżu

Urząd Miasta Poznania 2 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

19 430,78 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Działalność Społecznej 
Szkoły Zakątek

Wyposażenia szkoły w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne i ćwiczeniowe

Urząd Miasta Poznania 3 831,32 zł

4 Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju

prowadzenie Społecznej Szkoły 
Zakątek

Urząd Miasta Poznania 4 526,04 zł

5 Wsparcie Środowiskowe 
dorosłych osób ze sprzężoną 
wieloraką 
niepełnosprawnością - 
terapia w kontakcie z 
przyrodą

udzielenie wsparcia dorosłym 
osobom z wieloraką, złożoną 
niepełnosprawnością i 
umożliwienie im udziału w 
specjalistycznych zajęciach 
terapeutycznych z zakresu 
zooterapii.

Urząd Miasta Poznania 4 896,00 zł

6 Portal Informacyjny Osób 
Niepełnosprawnych 
www.pion.pl

celem projektu było 
publikowanie na stronach 
portalu www.pion.pl 
materiałów prasowych o 
tematyce powiatu 
poznańskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
środowiska osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 7 000,00 zł

7 Czas na kulturę celem zadania jest 
udostępnienie wydarzeń 
kulturalnych rodzicom, 
opiekunkom osób z 
niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta Poznania 8 811,88 zł

8 100% CODZIENNOŚCI/ 
OUTSIDER ART

EDUKACYJNY, 
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT 
INTERDYSCYPLINARNY, 
OBEJMUJĄCY ORGANZIACJĘ 
WYSTAWY UZNANANYCH W 
ŚWICIE OUTSIDERÓW, 
SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH.

Urząd Miasta Poznania 32 000,00 zł

9 Dofinansowanie działalności 
WTZ Przylesie

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa 26 uczestników

Urząd Miasta Poznania 52 286,00 zł

10 Rehabilitacja społeczna i 
terapia z zakresu 
komunikacji alternatywnej 
osób z wieloraką złożoną 
niepełnosprawnością - 5

zwiększenie poziomu 
samodzielności osób z 
wieloraką złożoną 
niepełnosprawnością poprzez 
rozwój umiejętności 
społecznych oraz rozwój 
kompetencji komunikacyjnych.

Urząd Miasta Poznania 60 000,00 zł

11 TU UZYSKASZ POMOC 5 prowadzenie ośrodków 
wsparcia i rehabilitacji 
społecznej - kompleksowa 
wysokospecjalistyczna pomoc 
dzieciom, młodzieży i dorosłym 
osobom z 
niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta Poznania 60 000,00 zł

12 Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju

prowadzenie przedszkola 
specjalnego Orzeszek

Urząd Miasta Poznania 63 511,00 zł

13 Prowadzenie WTZ Krzemień Dofinansowanie zadania 
publicznego polegającego na 
prowadzeniu WTZ Krzemień.

Urząd Miasta Poznania 70 385,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

14 Projekt Aktywność i 
samodzielność - wsparcie 
osób z wieloraką sprzężoną 
niepełnosprawnością

rozwijanie systemu wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami 
poprzez podejmowanie działań 
zmierzających do poprawy 
jakości i efektywności usług, 
których beneficjentami są 
osoby z niepełnosprawnością 
sprzężoną i z innymi 
zaburzeniami o charakterze 
psychicznym i/lub fizycznym.

Urząd Miasta Poznania 139 622,61 zł

15 Dom krótkiego Pobytu dla 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i Ruchowo

zapewnienie krótkoterminowej, 
specjalistycznej, dostosowanej, 
całodobowej opieki nad 
dzieckiem lub osobom dorosłą

Urząd Miasta Poznania 209 701,13 zł

16 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
"Przylesie"

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa 26 uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu

470 496,00 zł

17 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Kamyk - 
wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
głębszym z zaburzeniami 
sprzężonymi

Wsparcie 20 osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 
podopiecznych ŚDS Kamyk

Urząd Miasta Poznania 589 681,94 zł

18 Dofinansowanie rocznych 
środków na działalność WTZ 
Krzemień

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej "Krzemień" - 
dofinasowanie rocznych 
środków

Prezydent Miasta Poznania 
reprezentowany przez dyrektora 
MOPR Poznań

633 360,00 zł

19 Prowadzenie niepublicznego 
przedszkola specjalnego 
Orzeszek

Prowadzenie niepublicznego 
przedszkola specjalnego dla 
dzieci z głęboką, złożoną 
niepełnosprawnością.

Urząd Miasta Poznania 767 539,83 zł

20 Działalność Społecznej 
Szkoły "Zakątek"

Prowadzenie szkoły dla dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz 
zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych

Urząd Miasta Poznania 2 911 032,17 zł

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

1 Działalność Społecznej 
Szkoły "Zakątek"

zakup tablic interaktywnych 
wraz z rzutnikami 
ultrakrótkoogniskowymi

Kuratorium Oświaty 14 000,00 zł

2 100% codzienności/ Outsider 
Art

EDUKACYJNY, 
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT 
INTERDYSCYPLINARNY, 
OBEJMUJĄCY ORGANZIACJĘ 
WYSTAWY UZNANANYCH W 
ŚWICIE OUTSIDERÓW, 
SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

15 000,00 zł
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3 Kierunek praca - 
zatrudnienie wspomagane 
szansą na samodzielność 
zawodową i społeczną osób 
z niepełnosprawnościami

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON 23 645,51 zł

4 Czas na kulturę Udział w wydarzeniach 
kulturalnych - forma opieki 
wytchnieniowej opiekunów 
osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

31 431,73 zł

5 Bieg Na Tak - Run of Spirit Wzrost aktywności osób z 
niepełnosprawnością w różnych 
dziedzinach życia społecznego 
poprzez umożliwienie udziału w 
masowej imprezie sportowej.

PFRON 38 748,74 zł

6 Rehabilitacja ruchowa i 
terapia z zakresu 
komunikacji alternatywnej 
osób z wieloraką złożoną 
niepełnosprawnością - II

celem projektu jest zwiększenie 
kompetencji motorycznych i i 
komunikacyjnych, które 
stanowią podstawę dla rozwoju 
samodzielności dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z 
wieloraką sprzężoną 
niepełnosprawnością

PFRON 123 150,54 zł

7 Tu uzyskasz pomoc 4 prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek, zwiększenie 
samodzielności osób z 
niepełnosprawnościami.

PFRON 156 249,18 zł

8 Wieloprofilowe wsparcie 
osób z niepełnosprawnością 
- klucze do samodzielności 2

Wieloprofilowe wsparcie osób z 
niepełnosprawnością - klucze 
do samodzielności 2 w DKP 
Poranek.

PFRON 206 088,23 zł

9 Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w ośrodku 
dziennym

rehabilitacja lecznicza Narodowy Fundusz Zdrowia 218 902,20 zł

10 Tu uzyskasz pomoc 5 prowadzenie rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnościami w 
różnych typach placówek, 
zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnościami.

PFRON 300 364,49 zł

11 Kierunek praca - działaj 
skutecznie!

aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON 335 192,63 zł

12 MOST - Modelowa Opieka 
Stymulacja Terapia osób z 
wieloraką, sprzężoną 
niepełnosprawnością

dynamizowanie potencjału 
rozwojowego dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych z wieloraką, 
sprzężoną niepełnosprawnością 
poprzez udział w 
specjalistycznych zajęciach 
ukierunkowanych na 
neurostymulację i terapię 
motoryczną w celu rozwoju 
samodzielności

PFRON 439 107,31 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

13 Testowanie modelu 
wsparcia usamodzielniania 
młodych z zaburzeniami 
psychicznymi Moja sprawa!

celem działania jest poprawa 
jakości działań w obszarze 
zdrowia psychicznego w grupie 
osób młodych (15-35 lat) z 
chorobami lub zaburzeniami 
psychicznymi poprzez 
przetestowania modelu 
wypracowanego w I etapie 
konkursu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 440 727,60 zł

14 Program mieszkalnictwa 
wspomaganego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu 
miasta Poznania 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie Na Tak w 
partnerstwie z Miastem 
Poznań w ramach 
Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014–
2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Program mieszkalnictwa 
wspomaganego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu miasta 
Poznania realizowanego przez 
Stowarzyszenie Na Tak w 
partnerstwie z Miastem Poznań 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014–
2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

523 624,07 zł

15 Program Usług Społecznych 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z Wielkopolski

celem projektu jest poprawa 
dostępu do usług społecznych 
dla 280 osób z 
niepełnosprawnościami 
zamieszkałych w Poznaniu i 
powiecie poznańskim poprzez 
umożliwienie in dostępu do 
usług opiekuńczych oraz 
utworzeniu 7 miejsc w 
mieszkaniach wspomaganych a 
także wsparcie 80 opiekunów 
faktycznych.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

588 340,40 zł

16 Dorośli - niezależni - w 
praktyce. Wdrożenie modelu 
wsparcia dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualna w środowisku 
życia.

Celem głównym proj. jest 
zwiększenie dostępu do usług 
świadczonych na rzecz 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną (ONI) i ich rodzin 
poprzez
przetestowanie 
kompleksowego 
środowiskowego modelu 
wsparcia dorosłych ONI.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 852 588,17 zł
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Szyszka /specjalista ds. 
administracji/25.09/2020 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Stowarzyszenia Na 
Tak - Społecznej Szkoły Podstawowej "Zakątek" do szkoły oraz 
odwożenie po skończonych zajęciach do domu.

Urząd Miasta Poznania 220 032,00 zł

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 5

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2

3 Urząd Miasta Poznania 1

4 Urząd Wojewódzki w Poznaniu 1

5 Państwowa Straż Pożarna 1

2020-09-25
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