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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-07

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

2001-01-27

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

Katarzyna Durczewska-
Pastok

Zastępca Prezesa TAK

Bartłomiej Pawlak Skarbnik TAK

Magda Kozera Sekretarz TAK

Elżbieta Rucińska Członek Zarządu TAK

Hanna Strakosch Członek Zarządu TAK

Arkadiusz Dworczak 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 Przewodniczący TAK

Małgorzata Sterczyńska Członek TAK

Romana Otto-Kubot Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Na Tak  cele statutowe są 
następujące :                                                                                       

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 2020 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.Zimowiska
-zimowisko w Wągrowcu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w terminie 27.01 do 02.02.2020 r. – 19 osób.
2.Wyjazdy wakacyjne
Z uwagi na pandemię wszystkie wyjazdy wakacyjne zostały odwołane.
3.W ramach zajęć sportowych (zgodnie z §7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia):
a)prowadzenie cotygodniowych zajęć z nauki i doskonalenia pływania styczeń – marzec 2020 r oraz wrzesień - październik  2020
 r
•grupa dorosłych z zespołem Downa na basenie Posnania – 8 osób
•dwie grupy: młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa  na basenie POSiR  –  15 osób
•zajęcia na basenie dla dzieci do 4 lat na basenie Centrum Pływania i Fitness FitSwim (styczeń – luty) – 6 osób
b)prowadzenie cotygodniowych zajęć sportowych z tenisa stołowego dla 4 osób dorosłych z zespołem Downa w miesiącach: 
styczeń, luty, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik 
c)dzięki współpracy z Decathlon zostały zorganizowane  cotygodniowe zajęcia sportowe dla młodzieży (styczeń – luty)  – dla 10 
osób
d)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 2020 zawodnicy KOS „Rekiny” wzięli udział w:
1.Makroregionalnym Mityngu w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych 18-19 luty 2020 r.
2.Regionalnym Turnieju Judo Olimpiad Specjalnych marzec 2020 r.
3.Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych - Zakopane 04-07.03.2020 r
4.21.03.- Światowy Dzień Zespołu Downa Olimpiady uczciły filmikiem z przesłaniem Kuby i Tomka Wolnego - "alleluja i do tyłu"
5.W maju Olimpiady Specjalne obchodziły urodziny Jana Pawła II. W TVP był z tej okazji emitowany koncert, w którym nasze 
REKINY (Marta, Ola, Filip, Bartek, Paweł i Kuba) składali Ojcu Św. życzenia.
6.W czerwcu odbyła się sesja zdjęciowa promująca nowych ambasadorów Olimpiad (Joanna Jędrzejczyk + Ola Błaszyk oraz 
Tomasz Wolny i  Jakub Ruciński)
7.W czerwcu 2020 r odbył się Regionalny Mityng Jazdy Konnej O.S. w Kaczynie.  
8.Obóz letni w Wałczu Olimpiad Specjalnych odbył się w sierpniu 2020 r.
9.Olimpiady wzięły udział w Regionalnym Mityngu w Biegach Przełajowych - we wrześniu, w parku Cytadela, (Poznań)
10.VIII Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Judo - 04.10.2020 – KOS REKINY współuczestniczyły w zdobyciu 
drużynowego tytułu Mistrza Polski.
11.Udział w Makroregionalnym Turnieju Bowlingowy Olimpiad w Rudzie Śląskiej.
12.Obóz zimowy w Wałczu.
W 2020 roku w miarę możliwości (ograniczenia pandemiczne) KOS REKINY
trenowały: jazdę konną, judo, pływanie, tenis ziemny, stołowy, bowling, narciarstwo, piłkę nożną.
Trenerzy, gdy odgórnie były zamykane baseny lub stoki, prowadzili inne zajęcia np. nordic walking.  
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 w miesiącach styczeń-marzec oraz wrzesień-październik 
2020 r (7 zespołów tanecznych i 1 grupa teatralna).
-Prowadzenie dwa razy w tygodniu zajęć/warsztatów plastycznych dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa  - 12 osób 
w miesiącach styczeń-marzec oraz wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 
Ponadto grupy taneczne i teatralne brały udział w:
•Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 
organizowanym przez Fundację „Mimo wszystko” Anny Dymnej we Wrocławiu, zespół taneczny Promyk: 2020-02-24
•Wieczorze Przyjaciół Promyka i grupy teatralnej Flesz:  odbył się on-line 2020-11-18    
zespoły: Słoneczniki, Galimatias, Impuls, Promyk, Farishta, Gwiazdeczki ze względu na pandemię nie uczestniczyły w 2020 r w 
spotkaniach lub weekendowych wyjazdach integracyjno-tanecznych 
Podopieczni Stowarzyszenia Na Tak brali również udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Na Tak oraz 
instytucje zewnętrzne:
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•2020-02-15 odbyła się zabawa karnawałowa dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak w klubie Blue Note,
•2020-02-15 obyła się zabawa walentynkowa dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak
•2020-03-21 uczestnictwo  podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak w „Bajkowisku” organizowanym przez Lions Club,- 
Bajkowisko odbyło się w formie on-line
•2020-03-08 odbył się Dzień Kobiet dla Stowarzyszeniowych Mam,
•2020-10-03 podopieczni Stowarzyszenia Na Tak brali udział w VIII Biegu Na Tak, który w tym roku odbył się on-line 
•2020-12-06 odbyło się spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak,
5. W roku 2020 zostały zorganizowane dla członków Stowarzyszenia Na Tak następujące spotkania:
2020-01-09 spotkanie informacyjne dla koordynatorów grup tanecznych,
2020-01-19 warsztaty plastyczne (karnawałowe) przy ul. Mielżyńskiego, 
2020-02-29 spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia Na Tak dotyczące spraw bieżących,
2020-09-12 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Na Tak,
raz w miesiącu podopieczni Stowarzyszenia Na Tak uczestniczyli w koncertach Pro- Sinfoniki, (styczeń, luty, marzec)
-w Galerii Tak (ul. Mielżyńskiego) w sierpniu zostały zorganizowane warsztaty wokalne dla podopiecznych SNT.
II DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE:
A.Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „JASKÓŁKA” obejmuje kompleksową opieką dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z 
różnymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Beneficjantów poradni można podzielić na cztery zasadnicze 
grupy:niemowlęta i małe dzieci,
dzieci starsze i młodzież, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.
Rodzicom i opiekunom udzielane są porady psychologiczne, jak postępować z dzieckiem niepełnosprawnym oraz jak 
rozwiązywać problemy wynikające z niepełnosprawności dziecka. Natomiast dla pozostałych beneficjentów zakres 
przeprowadzonych zajęć terapeutycznych obejmował zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, 
fizjoterapeutą, artterapeutą, masażystą oraz konsultacje z lekarzem rehabilitacji medycznej (zgodnie z § 7 pkt. 1a statutu 
stowarzyszenia).
Indywidualne zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży przeprowadzano wykorzystując odpowiednio metody NDT 
Bobath czy Vojty. Obok zajęć ogólnorozwojowych organizowano też indywidualne zajęcia z Integracji Sensorycznej, tzw. uczenie 
się przez zmysły. W ramach zajęć grupowych przeprowadzano zajęcia choreoterapeutyczne i artterapeutyczne z dziećmi i 
młodzieżą.
Kompleksową pomoc w Poradni uzyskało w 2020 roku 269 osób z Poznania oraz okolic. W 2020 roku Pracownicy Poradni 
Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” brali udział w 7 szkoleniach, konferencjach (zgodnie z § 7 pkt.1p statutu 
stowarzyszenia).
B. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Orzeszek” prowadzone jest dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (intelektualną i 
fizyczną), z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi – dziećmi leżącymi, niemówiącymi, wymagającymi 
karmienia i zabiegów pielęgnacyjnych. W 2020 roku do przedszkola uczęszczała następująca liczba dzieci – w styczniu-14, od 
lutego do sierpnia - 13, we wrześniu  - 7, w październiku -10, w listopadzie i w grudniu 12. W przedszkolu prowadzone są 
codziennie indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne
 i pedagogiczne (zgodnie z § 7 pkt. 1a statutu stowarzyszenia) oraz zajęcia grupowe – muzykoterapia, zajęcia komunikacyjne, 
ruchowe i zajęcia stymulacji bazalnej. Większość dzieci korzysta z przewozu organizowanego przez placówkę (przedszkole 
dysponuje dwoma busami).
Ze względu na pandemię cotygodniowa hipoterapia i dogoterapia oraz wycieczki zostały zawieszone. Istotnym elementem 
pracy Przedszkola jest współpraca z rodzicami. Na początku każdego roku szkolnego podpisywany jest kontrakt z rodzicami. W 
2020 r. roku w czasie trwania roku szkolnego odbyły się indywidulane spotkania terapeutów z rodzicami. Przeprowadzono 
również zajęcia z wideotreningu komunikacji (VIT). Pracownicy Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” w 2020 roku brali udział w 4
 szkoleniach (zgodnie z § 7 pkt. 1 statutu stowarzyszenia)oraz w 24 szkoleniach opłaconych we własnym zakresie.
C. Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek”  – szkoła przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W roku 2020 do 
szkoły podstawowej uczęszczało od 50 do 54 uczniów, w tym od 11 do 14 uczniów nauczanych było indywidualnie w domach. 
W 2020 roku 1 uczennica wyjechała z rodzicami za granicę. Do grona uczniów dołączył 1 nowy uczeń. 
W roku 2020 uczniami szkoły były dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym 
oraz z głębokim. Wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych grupowych lub indywidualnych. Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 5 roku życia do 
ukończenia klasy ósmej do 20 roku życia. Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną biorą udział w zajęciach 
rewalidacyjno- wychowawczych grupowych lub indywidualnych do 25 roku życia.
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 2020 roku w ramach prowadzenia 
działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z § 7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia) W Społecznej 
Szkole Podstawowej „Zakątek”: 
-Zorganizowane zostały „Półkolonie Zimowe” dla grupy 16 uczniów w terminie od 27.01.2020 do 31.01.2020
-Zorganizowany został Bal Charytatywny dla 250 gości – 18 stycznia 2020. Celem charytatywnym była zbiórka środków na zakup 
pomocy terapeutycznych.
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-Zorganizowane zostały „Półkolonie Letnie” dla dwóch grup po 16 uczniów w terminie od 13.07.2020 do 17.07.2020 oraz 
20.07.2020 – 24.07.2020
Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” ze względu na pandemię mniej aktywnie inicjowała i realizowała działania sprzyjające 
realizacji podstawy programowej oraz działania zmierzające do integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia (zgodnie z § 7 pkt. 1l statutu stowarzyszenia). Wprowadzono indywidualne 
systemy komunikacji alternatywnej dla osób niemówiących, wykorzystywanych w czasie sytuacji życiowych jak zakupy, wizyty 
w sklepach. 
Szkoła ze względu na pandemię musiała ograniczyć działania umożliwiające udział uczniów w różnych formach życia 
społecznego i kulturalnego. Udział w przedstawieniach i koncertach odbywał się poprzez platformy internetowe. 
W okresie lockdownu od 12.03.2020 do 30.05.2020 szkoła pracowała zdalnie wysyłając materiały przez internet –przygotowane 
zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, filmy instruktażowe, przedstawienia i koncerty dostosowane do możliwości 
intelektualnych uczniów.  
Pracownicy brali udział w 10 szkoleniach (zgodnie z §7 pkt.1p statutu stowarzyszenia).
W roku 2020 szkoła prowadziła również projekty charytatywne.
D. Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie" w roku 2020 był prowadzony dla 26 osób (liczba miejsc). Uczestnikami są osoby z 
dysfunkcjami intelektualnymi - głównie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz zespołem Downa, a także innymi 
dysfunkcjami np. narządu ruchu i wzroku lub schorzeniami - np. epilepsja, cukrzyca. Ustawowa działalność warsztatów 
obejmuje rehabilitację zawodową i społeczną. W pracy terapeutycznej w „Przylesiu” szczególnie ważny jest pełen rozwój 
osobisty uczestników. Stwarza się im możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i pełnienia dojrzałych ról (np. klienta, 
pracownika). Od kilku lat szczególnie dużo uwagi poświęca się na treningi samodzielności prowadzone w placówce oraz w 
różnych przestrzeniach miasta i poza nim. Uczestnik wykonuje wszystkie prace związane z samoobsługą i życiem codziennym, 
ma możliwość decydowania o tym co i w jaki sposób będzie robił. Towarzyszący mu terapeuta wspiera go swoją obecnością, 
sporadycznie radą i jeszcze rzadziej działaniem. Jest też źródłem nieocenionej wiedzy dla terapeutów o tym jak pracować z 
osobami z dysfunkcjami psychicznymi, aby umożliwić im korzystanie z własnego potencjału. Ważnym obszarem sprzyjającym 
rozwojowi osobistemu jest działalność grupy teatralnej "NOWI W NOWYM" im. Wojciecha Deneki, która jest inną formą 
poszukiwania "normalnego życia" przez realizowanie swoich zainteresowań, pasji. W roku 2020 w WTZ "Przylesie" prowadzono 
rehabilitację zawodową i społeczną 26 uczestników (zgodnie z § 7 pkt.1h statutu stowarzyszenia). Łącznie w minionym roku z 
oferty skorzystało 26 osób. Rehabilitacja była prowadzona w pracowniach: gospodarstwa domowego (od połowy marca bez 
korzystania z produktów spożywczych zgodnie z zaleceniami Sanepidu), 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 i 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 spektakl „ATOMOS” .Celem rehabilitacji jest stały 
rozwój uczestników. Wzrost ich samodzielności oraz poszerzanie kompetencji umożliwiają im podejmowanie nowych zadań i 
pełnienie nowych ról społecznych i/lub pełnienie znanych w sposób zgodny z wiekiem metrykalnym oraz podstawowymi 
normami społecznymi (zgodnie z §7 pkt.1h statutu stowarzyszenia).W ramach prowadzenia działalności sportowej i 
rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z § 7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia) w WTZ „Przylesiu” organizowano:
styczeń-luty oraz czerwiec-październik 2020 - zajęcia ogólnorozwojowe podnoszące sprawność fizyczną, czerwiec - październik 
2020 – treningi: kolarstwo, biegi, nordic walking, bowling, piłka nożna. W związku z wprowadzonym stanem epidemii dot. 
COVID-19 i zawieszeniem zajęć stacjonarnych Decyzjami Wojewody, w okresie od 12 marca do 31 maja a także od 21 
października do 31 grudnia 2020 Uczestnicy pozostawali w domach. W roku 2020 zmuszeni byliśmy modyfikować formy i 
metody pracy dostosowując je do sytuacji zewnętrznej (pandemia – COVID-19) i wydawanych zaleceń dotyczących pracy w 
WTZ. W okresach zawieszenia zajęć stacjonarnych dominowały zajęcia indywidualne (praca zdalna), a po powrocie do zajęć 
stacjonarnych  (czerwiec-październik 2020) praca w małych, zamkniętych grupach oraz dalej praca zdalna (w miarę możliwości 
kadrowych), w ramach indywidualnego wsparcia dla tych Uczestników, którzy nie zdecydowali się by powrócić na zajęcia 
stacjonarne. Od maja ograniczona została możliwość prowadzenia rehabilitacji w pracowni gospodarstwa domowego ze 
względu na zalecenie zrezygnowania z zajęć z użyciem produktów spożywczych, a także zajęć związanych z przemieszczaniem 
się w związku z obostrzeniami dotyczącymi zachowania dystansu społecznego. Specyfika pracy zdalnej spowodowała 
wprowadzenie do zajęć z Uczestnikami nowych narzędzi (telefon-smartfon, komputer) oraz nowych technologii (video-
rozmowy, video-konferencje, komunikatory, aplikacje internetowe).
E. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień” jest prowadzony dla 35 osób w wieku 23 – 56 lat. Uczestnikami są dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną (m.in. z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, autyzmem). 
Dominującą formą działalności placówki jest terapia w zakresie samodzielności i zaradności osobistej oraz aktywizacji 
zawodowej (zgodnie z § 7 pkt. 1h statutu stowarzyszenia). W związku ze stanem pandemii wszystkie działania realizowane były 
poprzez zajęcia zdalne w WTZ, zrezygnowano z zajęć integracyjnych. Programy terapeutyczne realizowane były w 
następujących pracowniach: rękodzieła, gospodarstwa domowego, pracowni działań twórczych, pracowni rozwijania 
umiejętności zawodowych, pracowni techniki, pracowni prac biurowych oraz pracowni ceramiki. Zajęcia prowadzone były w 
formie zajęć indywidualnych (rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna). 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii wszystkie aktywności sportowe i rekreacyjne zostały odwołane. 
Ponadto Warsztat Terapii Zajęciowej Krzemień prowadził systematyczne treningi sekcji tenisa stołowego oraz drużyny 
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bowlingowej i bocci, a także aktywnie pracował nad poprawą kondycji fizycznej w ramach zajęć na siłowni (atlas 
czterostanowiskowy), bieżni elektrycznej oraz rowerze stacjonarnym. W 2020 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” w grudniu 2020 r. zorganizował Świąteczny Kiermasz Rękodzieła, na którym 
były prezentowane i sprzedawane prace uczestników tworzących w „Krzemieniu”. Cały kiermasz został przeniesiony do 
internetu. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień” realizował w 2020 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 (zgodnie z §7 
pkt.1l statutu stowarzyszenia):Pracownicy i uczestnicy Krzemienia byli zaangażowani we współpracę z podmiotem ekonomii 
społecznej Klunkry Wielkopolskie. Pracownicy WTZ Krzemień brali udział w następujących szkoleniach: Szkolenie zachowania 
trudne – pracownicy merytoryczni 9 osób.
F. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” to dzienna placówka terapeutyczna, z której usług korzystają dorosłe osoby z  
głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami, takimi 
jak autyzm, porażenie mózgowe, niedowidzenie, niedosłuch, epilepsja, schorzenia genetyczne i neurologiczne, zaburzenia 
integracji sensorycznej, zaburzenia zachowania. Ośrodek posiada 20 miejsc, prowadzi działalność w jednym budynku (najem z 
zasobów MPGM). Uczestnicy ŚDS „Kamyk” biorą udział w zajęciach terapeutycznych i opiekuńczych (zgodnie z § 7 pkt. 1a oraz 
1b statutu stowarzyszenia). Zajęcia mają na celu rozwijanie oraz podtrzymywanie potencjału Uczestników  w różnych obszarach 
rozwojowych. Zajęcia realizowane są w pracowniach terapeutycznych – pracowni rekreacji, arteterapeutycznej (zajęcia 
obejmowały plastykoterapię i muzykoterapię), umiejętności praktycznych (zajęcia obejmowały zajęcia w kuchni, treningi 
samodzielności oraz trening umiejętności praktycznych) oraz pracowni integracji społecznej i rozwoju osobistego (zajęcia 
obejmowały trening spędzania czasu wolnego, trening eliminowania zachowań trudnych oraz integrację społeczną). W 
działaniach terapeutycznych pracownicy ŚDS „Kamyk” dobrali metody i formy terapii adekwatnie do posiadanego potencjału 
osób z wieloraką niepełnosprawnością, ich wieku biologicznego oraz potrzeb. Uczestnicy ŚDS „Kamyk” korzystali z rekreacji 
ruchowej, zajęć sportowych i turystycznych, co przeciwdziałało negatywnym skutkom niepełnosprawności, wspierało rozwój 
ogólnej sprawności i kondycji fizycznej (na poziomie wynikającym z indywidualnego psychofizycznego stanu Uczestników) 
(zgodnie z § 7 pkt. 1c statutu stowarzyszenia). ŚDS „Kamyk” prowadzi rehabilitację społeczną (zgodnie z § 7 pkt. 1h statutu 
stowarzyszenia) w szczególności poprzez realizację następujących treningów: trening funkcjonowania w codziennym życiu (w 
tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening 
gospodarowania własnymi środkami finansowymi), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (w tym: 
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach 
komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury), trening umiejętności spędzania czasu wolnego (w tym: rozwijanie 
zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych).
ŚDS „Kamyk” wspiera Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych w załatwianiu spraw urzędowych, jeśli indywidualna 
sytuacja Uczestnika lub jego rodziny tego wymaga. W roku 2020 udzielono wsparcia w przejściu przez procedurę przyjęcia do 
ŚDS, w uzyskaniu dodatkowych świadczeń finansowych oraz umawianiu wizyt u lekarzy.  W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane 
przez rodziców udzielano pomocy w umówieniu wizyt do lekarzy specjalistów, dodatkowo pracownicy towarzyszyli 
Uczestnikom i rodzicom podczas wizyt lekarskich (zgodnie z § 7 pkt. 1e). Pracownicy ŚDS „Kamyk” współpracowali z 
instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi w zakresie wspierania rozwoju osób 
niepełnosprawnych (zgodnie z § 7 pkt. 1j). W wyniku współpracy z Fundacją Nordoff-Robbins Polska Uczestnicy ŚDS byli 
beneficjentami koncertów muzycznych. Jeden z Uczestników ŚDS Kamyk wziął udział w projekcie Fundacja Nordoff-Robbins 
Polska  Ciało Społeczne - jesteśmy różni, ale tworzymy jedno! i wystąpił w filmie z  kompozycjami taneczno-muzycznymi. 
Kierownik ŚDS Kamyk wzięła udział w konferencji Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością organizowanej w Senacie RP, z 
udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z wystąpieniem na temat 
„OPIEKA -  TERAPIA  - EDUKACJA. Pracownicy ŚDS „Kamyk” w 2020 roku wzięli udział w szkoleniach (zgodnie z punktem 1o 
statutu stowarzyszenia), między innymi w: Szkolenie Sala doświadczania świata – koncepcja snoezelen i możliwości jej 
zastosowania – poziom podstawowy I stopnia, Lean Managment w usługach społecznych,Kiedy oczy widzą, a mózg nie – AAC 
dla osób z CVI, Spastyczność w uszkodzeniach ośrodka układu nerwowego,Trening umiejętności społecznych, Strategie 
wizualne w AAC.
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 kilka dni, tydzień 
lub miesiąc umieścić osobę niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo, zapewniając jej specjalistyczne wsparcie i opiekę, 
dostosowane do stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności (zgodnie z § 7 pkt.1a i b Statutu Stowarzyszenia). 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 podopiecznym 
krótkoterminowej, całodobowej opieki. Usługi opiekuńcze w Domu Krótkiego Pobytu są świadczone zgodnie ze standardami, 
jakim podlegają „placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku”. Zgodnie z powyższym opieka i specjalistyczne wsparcie (wsparcie pedagogiczne, terapia zajęciowa, 
rehabilitacja) w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” świadczone są przez całą dobę. Placówka w ramach organizacji czasu 
wolnego organizuje zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb, możliwości a także zainteresowań beneficjentów. Od 12 
października 2015  Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” działa jako placówka całodobowa, zapewniająca opiekę osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową przez 7 dni w tygodniu. Na prośbę opiekunów w razie zgłaszanych potrzeb, Dom 
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udziela również wsparcia dziennego. Liczba beneficjentów w okresie od stycznia do grudnia 2020r. wyniosła 95 osób. Decyzją 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Dom Krótkiego Pobytu może przyjmować na pobyt całodobowy również 
dzieci. Z dniem 01.06.2020 r. po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” nie może 
przyjmować 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. Konieczność prowadzenia zajęć wynika z doświadczeń z poprzedniego roku - trudności w 
opiece nad osobą niepełnosprawną oraz sposobem jej funkcjonowania ujawniane podczas rozmów z opiekunami, jak m.in. 
występowanie zachowań trudnych i zagrażających zdrowiu osoby, reakcje nadmiernie lękowe, trudność z przystosowaniem się 
do przebywania i pracy w grupie. Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” w ramach swojej działalności organizował także 
jednodniowe i kilkudniowe wycieczki dla podopiecznych (m.in. na grzybobranie, do Palmiarni, muzeum, itp.). Pracownicy DKP 
„Poranek” w 2020 roku wzięli udział w szkoleniach (zgodnie z § 7 pkt. 1p Statutu Stowarzyszenia):szkolenie arteterapia– 
zastosowanie metod i technik - 1 osoba, Kurs pedagogiczny– 1 osoba, Kurs opiekun medyczny- 1 osoba.
Ponadto: 1.W miesiącu styczeń-grudzień 2020 r. przyjęliśmy na praktykę zawodową jedną osobę ze szkoły Teb Edukacja. 
Kierunek kształcenia „Terapeuta zajęciowy”. Jedną osobę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kierunek kształcenia „Pedagogika 
specjalna”. Jedna osoba z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Dwie osoby z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
2.Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” brał udział w spotkaniach dotyczących usług asystenckich.
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 (zgodnie z § 7 pkt.1i statutu 
stowarzyszenia). Trenerzy pracy, doradca zawodowy, psycholog, koordynator merytoryczny pracują w Biurze zgodnie z 
równorzędnym czasem pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów biura. BIZON wspiera przede wszystkim osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną poprzez: określenie oraz 
wzmacnianie osobistego potencjału i predyspozycji zawodowych, zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, 
rozwijanie umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy (m.in. praktyki zawodowe, staże zawodowe, szkolenia 
zawodowe, treningi umiejętności zawodowych oraz treningi samodzielnego poruszania się po mieście), pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, pomoc podczas rozpoczynania i wykonywania pracy wsparcie podczas formalności niezbędnych przy 
rozpoczynaniu pracy, takich jak rozmowa kwalifikacyjna, omówienie warunków zatrudnienia, szkolenie prowadzonego przez 
trenera pracy na miejscu pracy nowozatrudnionego niepełnosprawnego pracownika, monitoring trwającego zatrudnienia, 
pomoc oraz wsparcie psychologiczne w toku całej współpracy. Biuro pomaga pracodawcom osób z niepełnosprawnościami.  
Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON (Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) w 2020 
roku realizowała:1)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 2020 roku wsparciem objęto 88 osób. W 2020 
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:5 grupowych zajęć warsztatowo-szkoleniowych dla osób z niepełnosprawnościami z 
zakresu kompetencji społecznych  i zawodowych trwających w sumie po 20 godzin (udział wzięło 20 osób),8 grupowe treningi 
umiejętności praktycznych (udział wzięło 40 osób),13 treningów umiejętności praktycznych. Z indywidualnych konsultacji  z 
psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy, których efektem było stworzenie IPD (indywidualny plan działań) oraz 
diagnozy społeczno- zawodowej, skorzystało 88 osób z niepełnosprawnościami. Za pośrednictwem BIZON w 2020 roku w wyżej 
wymienionym projekcie:30 osób uzyskało zatrudnienie,1 osoba odbyła płatny staż zawodowy. 8 osób rozpoczęło staż w 2020 
roku zrealizowało w 2021 roku. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON w ramach organizowania pomocy lekarskiej dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin (zgodnie z § 7 pkt. 1e statutu stowarzyszenia) zapewniała konsultacje z lekarzem 
medycyny pracy, lekarzem psychiatrą oraz neurologiem - indywidualne, w zależności od potrzeb klientów AZW BIZON.
I. Galeria Tak, działając zgodnie ze statutem i misją Stowarzyszenia dotyczącymi niesienia pomocy i wsparcia osobom z 
dysfunkcją intelektualną, w ramach promocji aktywnej i twórczej postawy osób z niepełnosprawnościami zorganizowała siedem 
wydarzeń promujących prace uczestników. Wszystkie wymienione poniżej były sfinansowane ze środków Stowarzyszenia:
1.Powarsztatowa , zbiorowa wystawa prac malarskich powstałych w ramach arteterapii
 i programu Specjalistycznej Poradni Jaskółka ,  „Tu uzyskasz pomoc 5”
2.„Letnie spotkania ze sztuką na tak” - cykl wakacyjnych spotkań warsztatowo – edukacyjnych związanych z tematyką 
malarstwa dawnego i współczesnego, zwiedzaniem galerii Muzeum Narodowego w Poznaniu, tworzeniem prac inspirowanych 
znanymi motywami w sztuce; podsumowany wystawą w przestrzeni Galerii Tak.
3.„Piotr Bartoszewski – malarstwo i rysunek”, indywidualna wystawa prac autora związanego ze Stowarzyszeniem Na Tak oraz 
Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym DOA
4.Konkurs plastyczny z nagrodami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:
„Moje bezpieczne miejsce w czasie pandemii”, który został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka i Sanepidu. Podsumowany wystawą prac wszystkich uczestników.
5.„Integracje - Daszkiewicz , Szklarek” - sztuka jako narzędzie komunikacji w kształtowaniu niezależnego wizerunku. Wystawa 
prac malarskich dwóch artystów z niepełnosprawnościami intelektualnymi związanych z ośrodkiem terapeutycznym Lajkonik, 
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Stowarzyszeniem Na Tak, Bizon.
6.„Rysunek nie tylko od święta – Elżbieta Juszczak” - surowa poetyka i własny styl.- wystawa prac rysunkowych powstałych w 
domowym zaciszu niepełnosprawnej artystki , która ma doświadczenia dwudziestu wystaw oraz uzyskała w projekcie „II poczet 
– 60” patronat honorowy Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, związana ze Stowarzyszeniem Na Tak oraz Fundacją Terra 71.
7.„Zaproszenie do filmu” - w przestrzeni galerii , pod koniec grudnia 2020r powstały zdjęcia do filmu dla telewizji polskiej o 
twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną ,związanych obecnie z miejscem i ich wcześniejszych doświadczeniach ze 
sztuką. - oczekujemy na oficjalną emisję. - Autorem zdjęć jest Ireneusz Bukowski / Filmera Project
Do udziału w przedsięwzięciach w przestrzeni galerii i kontaktów zostały zaproszone osoby z lokalnych ośrodków, związane 
bezpośrednio ze stowarzyszeniem, a także osoby z odległych od wielkopolski ośrodków i placówek dydaktyczno – 
terapeutycznych. Odbyły się w tym samym czasie wystawy zbiorowe i indywidualne a także prowadzono warsztaty plastyczne 
w ramach realizacji Programu „Tu uzyskasz pomoc 5” Poradni Jaskółka.
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 2020 roku portal kontynuował działania informacyjne na temat powiatu poznańskiego oraz dotyczące działań organizacji 
pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnością. Z uwagi na panującą 
pandemię praca częściowo prowadzona była w trybie zdalnym.
Od czerwca 2020 roku portal realizował projekt PRO NIW pt. Portal PION. PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla 
osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, którego celem było pokazanie dostępności obiektów administracji publicznej 
M. Poznania, prezentacja ON działających społecznie oraz prowadzenie działań fundraisingowych na rzecz portalu.
W roku 2020 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 ponad 1400 informacyjnych materiałów dziennikarskich. 
Portal objął patronatem medialnym 10 wydarzeń.
CUD, USŁUGI
W 2020 roku od stycznia do końca grudnia  wsparciem objęto 74 osoby w tym 29 kobiet i 45 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 roku 2020 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.
Model zapewnieni również odpoczynek OF w ramach DKP „Poranek”, zajmującego się̨ na co dzień́ ONI. W 2020 roku 
kontynowano 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 2020 roku od stycznia do końca grudnia  wsparciem objęto 27 osób w tym 
10 kobiet i 17 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.
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 2020 roku wzięło udział 119 pacjentów.
III. 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. Z 
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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

811

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

uwagi na obostrzenia COVID-19 w 2020 roku Marsz Na Tak nie doszedł do skutku.  
2.Dzień kobiet – organizacja eventu, w którym mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną rozdawali kobietom na ulicy 
tulipany składając życzenia z okazji ich święta. W 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia 
event nie odbył się.
3.Kampania społeczna mająca na celu zmianę postrzegania społecznego osób z niepełnosprawnościami. Zostały przygotowane 
wiszące kalendarze ścienne i biurkowe na 2021r.
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 230 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. Z uwagi na pandemię po raz pierwszy bieg miał charakter wirtualny tj. każdy w 
dowolnym miejscu o dowolnej porze uczestniczył w biegu na wybranym przez siebie dystansie.
2.Piknik Na Tak –  nie odbył się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związane z tym obostrzenia.
3.Wakacje Na Tak – organizacja kilku i kilkunastodniowych obozów wypoczynkowych 
i usamodzielniających dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z uwagi na pandemię Stowarzyszenie w 2020 roku nie 
organizowało w/w wyjazdów.
4.Coroczny Koncert Stowarzyszenia Na Tak niestety nie odbył się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związane z tym 
obostrzenia.
Upowszechnianie wiedzy na temat niepełnosprawności:
Organizacja wolontariatu pracowniczego – Stowarzyszenie Na Tak współpracuje z prywatnymi przedsiębiorstwami w obszarze 
wolontariatu pracowniczego:
a.zorganizowanie Mikołajek dla podopiecznych stowarzyszenia wspólnie z Unilever.
Współpraca międzynarodowa:
a.realizacja projektu Aktion Mensch we współpracy z Fundacją Evalgelishes Johannesstift
Projekty badawczo-rozwojowe:
a.kontynuacja udziału w innowacyjnym projekcie naukowym INSENSION.

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
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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 
rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i 
edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych. W 
2020 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 179 905,18 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 
2020 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 2020r. 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 33 313,24 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. Stowarzyszenie 
prowadziło działalność informacyjną dla osób 
niepełnosprawnych za pośrednictwem 
Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych pion.pl.

94.99.Z 67 339,65 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 2020 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 2020 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 2020 roku 
Stowarzyszenie w ramach działalności 
odpłatnej zorganizowało imprezę sportową 
Bieg Na Tak-Run of Spirit, który w 2020 r. 
odbył się w formie on-line. 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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4 355 699,59 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 543 841,92 zł

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) 16 212 976,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 574 717,33 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 209 475,59 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 140 032,55 zł

d) przychody finansowe 8 412,92 zł

e) pozostałe przychody 280 338,03 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. 18 stycznia 2020 r. odbył się charytatywny 
bal karnawałowy organizowany na rzecz uczniów ze Szkoły Zakątek - podopiecznych 
Stowarzyszenia Na Tak. celem było zebranie środków na zakup pomocy terapeutycznych, 
które mają wspierać podopiecznych w codziennym funkcjonowaniu. W balu udział wzięło 250 
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 2020 roku prowadziło sprzedaż przedmiotów ceramicznych, mydeł 
wytworzonych przez podopiecznych Stowarzyszenia a także koszulek na imprezę sportową 
Bieg Na Tak oraz kalendarzy zawierających prace osób z niepełnosprawnościami, które 
powstały podczas warsztatów plastycznych. Sprzedaż była prowadzona w siedzibie 
Stowarzyszenia, siedzibach placówek Stowarzyszenia oraz podczas organizowanych przez 
Stowarzyszenie Na Tak podczas wystaw i kiermaszów.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

2 287 984,44 zł

288 773,82 zł

5 243 571,12 zł

2 723 512,54 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 545 673,65 zł

2.4. Z innych źródeł 767 761,26 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 4 265 172,82 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 650 907,44 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: 14 554 150,47 zł 2 650 907,44 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

13 333 527,90 zł 1 832 482,32 zł

209 475,59 zł 0,00 zł

118 961,44 zł

1 733,08 zł

831 495,62 zł

58 956,84 zł 0,00 zł

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

180 477,33 zł

2 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ 
STOWARZYSZENIE

232 815,27 zł

818 425,12 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 055 491,00 zł 1 055 491,00 zł

w 
tym:

16 280,00 zł

214 357,75 zł

122 598,15 zł

11 506,14 zł

40 899,06 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)

140 032,55 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 2 241 189,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 21 071,11 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

187 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)

165,90 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 21 071,11 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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118 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

242 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)

5 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

1 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 583 071,61 zł

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

8 583 071,61 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 

0,00 zł

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

2 194,03 zł

10 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)

7 osób

w 
tym:

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

6 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

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 652 276,75 zł

6 798 630,49 zł

- nagrody

- premie

129 904,89 zł

571 789,64 zł

- inne świadczenia 151 951,73 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 930 794,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 78 972,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 504 099,44 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 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 – edycja 
jesienna – ŚDS Kamyk.

Celem zadania jest wdrążenie 
działań związanych z 
zapobieganiem 
rozprzestrzeniania wirusa SARS-
CoV-2 oraz łagodzeniem 
skutków COVID-19.

Urząd Miasta Poznania 2 500,00 zł

2 Wsparcie środowiskowe 
dorosłych osób z sprzężoną 
niepełnosprawnością – 
terapia w kontakcie z 
przyrodą.

Zapewnienie osobą z sprzężoną 
niepełnosprawnością udziału w 
specjalistycznych zajęciach 
terapeutycznych z zooterapii 
oraz udziału w wycieczce 
terapeutycznej opartej na 
kontaktach z przyrodą.

Urząd Miasta Poznania 1 500,00 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

8 591,63 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Kamyk – 
wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
głębszym z zaburzeniami 
sprzężonymi.

Celem projektu jest 
podtrzymywanie i rozwijanie 
potencjału rozwojowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z zaburzeniami 
sprzężonymi w ramach 
posiadanego przez nie 
potencjału.

Urząd Miasta Poznania 507 732,72 zł

4 Rehabilitacja społeczna i 
terapia z zakresu 
komunikacji alternatywnej 
osób z wieloraką, złożoną 
niepełnosprawnością – 6

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

Urząd Miasta Poznania 60 000,00 zł

5 Aktywność i samodzielność – 
wsparcie osób z wieloraką, 
sprzężoną 
niepełnosprawnością - 2

Celem projektu jest 
zapewnienie działań 
umożliwiających poprawę stanu 
fizycznego i psychicznego osób 
z niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta Poznania 140 000,00 zł

6 Dofinansowanie rocznych 
środków na działalność WTZ 
„Krzemień”.
Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
„Krzemień”.

Dofinansowanie rocznych 
środków na działalność WTZ 
„Krzemień”.
Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”.

Prezydent Miasta Poznania/ 
reprezentowany przez dyrektora 
MOPR Poznań

717 316,50 zł

7 Dofinansowanie realizacji 
zadania publicznego 
polegającego na 
prowadzeniu Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
„Krzemień”.
Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
„Krzemień”.

Dofinansowanie realizacji 
zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Krzemień”.
Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”.

Urząd Miasta Poznania 79 730,00 zł

8 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 – edycja 
jesienna WTZ „Krzemień.

Zakup tabletu do pracy zdalnej Urząd Miasta Poznania 2 498,15 zł

9 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 - edycja 
jesienna - Przedszkole 
Specjalne Orzeszek

Celem zadania jest wdrążenie 
działań związanych z 
zapobieganiem 
rozprzestrzeniania wirusa SARS-
CoV-2 oraz łagodzeniem 
skutków COVID-19.

Urząd Miasta Poznania 2 500,00 zł

10 Prowadzenie niepublicznego
przedszkola specjalnego

Prowadzenie niepublicznego
przedszkola specjalnego dla 
dzieci z głęboką, złożoną 
niepełnosprawnością

Urząd Miasta Poznania 662 070,71 zł

11 Wczesne Wspomaganie
Rozwoju

Prowadzenie dodatkowych 
zajęć
rehabilitacyjnych
i rewalidacyjnych
dla dzieci ze sprzężoną
niepełnosprawnością

Urząd Miasta Poznania 8 781,17 zł

12 Prowadzenie ośrodków 
wspierających i rehabilitacji 
społecznej

Zapewnienie krótkoterminowej, 
specjalistycznej dostosowanej 
całodobowej opieki nad osobą 
niepełnosprawną

Urząd Miasta Poznania 228 584,90 zł
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13 Świadczenie opieki 
wytchnieniowej w ramach 
pobytu całodobowego w 
Domu Krótkiego Pobytu 
„Poranek”

Świadczenie opieki 
wytchnieniowej w ramach 
pobytu całodobowego w Domu 
Krótkiego Pobytu „Poranek

Urząd Miasta Poznania 167 374,74 zł

14 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 – edycja 
jesienna

Dofinansowanie zakupu 
środków i materiałów 
ochronnych dla pracowników i 
beneficjentów, niezbędnych 
przy realizacji zadań

Urząd Miasta Poznania 2 498,24 zł

15 TU UZYSKASZ POMOC 6 Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 
Prowadzenie ośrodków 
wsparcia i rehabilitacji 
społecznej - kompleksowa 
wysokospecjalistyczna pomoc 
niepełnosprawnym dzieciom i 
młodzieży oraz osobom 
dorosłym

Urząd Miasta Poznania 70 000,00 zł

16 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 – edycja 
jesienna – Poradnia 
Rozwojowa dla Dzieci i 
Młodzieży „Jaskółka”

Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się epidemii 
COVID-19

Urząd Miasta Poznania 2 500,00 zł

17 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 3 046 162,56 zł

18 Działalność Społecznej 
Szkoły „Zakątek”

Wyposażenie szkoły w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe

Urząd Miasta Poznania 3 870,90 zł

19 Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju

Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju

Urząd Miasta Poznania 4 773,72 zł

20 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID 19 – edycja 
jesienna _ Społeczna Szkoła 
Podstawowa „Zakątek” – 
zdalne nauczanie

Zakup komputera do pracy 
zdalnej

Urząd Miasta Poznania 2 500,00 zł

21 Dotacja 500+ dla nauczycieli dofinansowanie zakupu 
sprzętu, oprogramowania lub 
usługi, przydatnych w 
prowadzenie zajęć 
realizowanych z 
wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na 
odległość.

Urząd Miasta Poznania 9 439,44 zł

22 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
„Przylesie”

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa, 26 uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu

532 781,86 zł

23 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Przylesie”

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa, 26 uczestników

Urząd Miasta Poznania 59 228,00 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)

24 Działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19 – edycja 
jesienna – WTZ Przylesie

Zakup komputera przenośnego 
do pracy zdalnej z Uczestnikami 
Warsztatu Terapii
Zajęciowej "Przylesie"
- Zapobieganie 
rozprzestrzeniania wirusa SARS-
CoV-2 oraz łagodzenie skutków 
COVID-19, poprzez
zmniejszenie kontaktów 
bezpośrednich Pracowników z 
Uczestnikami i
wdrożenie pracy zdalnej.

Urząd Miasta Poznania 2 500,00 zł

25 Wsparcie pracowników i 
beneficjentów placówek 
Stowarzyszenia na Tak w 
czasie epidemii

Celem projektu jest wsparcie 
mieszkańców Poznania z 
niepełnosprawnościami oraz ich 
rodzin korzystających z 
działalności placówek 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie na Tak - w 
trakcie trwającej epidemii 
COVID-19, SARS-CoV2.

Urząd Miasta Poznania 5 000,00 zł

26 Wparcie Na Tak. 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracownikom i uczestnikom 
zajęć placówek 
Stowarzyszenia Na Tak

Celem projektu jest wdrożenie 
działań związanych z 
zapobieganiem 
rozprzestrzeniania wirusa SARS-
CoV-2 oraz łagodzeniem 
skutków COVID-19 - poprzez 
wsparcie pracowników i 
podopiecznych placówek 
Stowarzyszenia Na Tak.

Urząd Miasta Poznania 2 500,00 zł

27 Prowadzenie Portalu 
Informacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych 
www.pion.pl i strony 
Facebook płaszczyzną 
integracji i aktywizacji 
niepełnosprawnych 
mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego

Celem projektu była publikacja 
w portalu artykułów 
dostarczających jak najszerszej 
informacji w czytelny, 
zrozumiały i jak najbardziej 
dostępny sposób osobom z 
niepełnosprawnościami (m.in. 
ze względu na osobiste 
doświadczenia i znajomość 
środowiska) oraz stałe 
pogłębianie wiedzy na temat 
różnych form aktywności ON na 
terenie Powiatu Poznańskiego

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 6 000,00 zł

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

1 Kierunek praca – działaj 
skutecznie!

Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

328 251,50 zł

2 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

Zakup środków ochrony 
osobistej i urządzeń do ich 
stosowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

4 505,25 zł
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3 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 597 487,76 zł

4 Dorośli - niezależni - w 
praktyce. Wdrożenie modelu 
wsparcia dorosłych osób z
niepełnosprawnością 
intelektualną 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. Cel 
będzie realizowany od IX.2018 
do VIII.2021 r. na terenie M. 
Poznania i powiatu 
poznańskiego.
Model zostanie przetestowany 
wśród 250 ONI i 250 opiekunów 
faktycznych (OF).

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 984 388,95 zł

5 Program usług społecznych 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z Wielkopolski.

Celem projektu jest poprawa 
dostępu do usług społecznych 
dla 280 os. z 
niepełnosprawnych 
intelektualnie (ONI) 
zamieszkałych w Poznaniu i 
pow. poznańskim poprzez 
umożliwienie im
dostępu do usług asystenckich i 
opiekuńczych oraz utworzeniu 
7 miejsc w mieszkaniach 
wspomaganych a także 
wsparcie 80 opiekunów 
faktycznych. Realizacja: od 
IX.2018-VIII.2021.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

554 683,58 zł

6 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

Zakup środków ochrony 
osobistej i urządzeń do ich 
stosowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

8 567,28 zł

7 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Zakup środków ochrony 
osobistej i urządzeń do ich 
stosowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

10 584,00 zł

8 Dofinansowanie 
prowadzenia Zajęć 
klubowych w ramach 
programu „Zajęcia Klubowe 
w WTZ”

Prowadzenia Zajęć klubowych 
w ramach programu „Zajęcia 
Klubowe w WTZ”. Zatrudnienie 
specjalistów, zakup materiałów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

18 255,21 zł
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9 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej, dla 
pracowników, środków 
dezynfekcyjnych potrzebnych 
do realizowania zadań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

4 761,18 zł

10 Wieloprofilowe wsparcie 
osób z niepełnosprawnością 
– klucze do samodzielności 2

Wieloprofilowe wsparcie osób z 
niepełnosprawnością – klucze 
do samodzielności 2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

205 158,02 zł

11 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej, dla 
pracowników, środków 
dezynfekcyjnych potrzebnych 
do realizowania zadań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

7 546,82 zł

12 TU UZYSKASZ POMOC 5 Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek, zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

154 122,83 zł

13 REHABILITACJA DZIECI Z 
ZABURZENIAMI WIEKU 
ROZWOJOWEGO W 
OŚRODKU DZIENNYM

Rehabilitacja lecznicza Narodowy Fundusz Zdrowia 178 416,70 zł

14 TU UZYSKASZ POMOC 5 Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek, zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

256 774,12 zł

15 REHABILITACJA DZIECI Z 
ZABURZENIAMI  WIEKU 
ROZWOJOWEGO W 
OŚRODKU/ODDZIALE 
DZIENNYM

Choroby zakaźne i stany 
nadzwyczajne
DODATKOWA OPŁATA 
RYCZAŁTOWA ZA UTRZYMANIE 
STANU GOTOWOŚCI DO 
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W 
REŻIMIE SANITARNYM 
UWZGLĘDNIAJĄCYM 
WPROWADZENIE NA 
TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
STANU ZAGROŻENIA 
EPIDEMICZNEGO, A NASTĘPNIE 
STANU EPIDEMII

Narodowy Fundusz Zdrowia 2 987,50 zł

16 MOST – Modelowa Opieka 
Stymulacja i terapia osób z 
wieloraką, sprzężoną 
niepełnosprawnością

Celem projektu jest 
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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

507 495,70 zł

17 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno – 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Zakup środków ochrony Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

8 595,54 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) 

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dowożenie osób niepełnosprawnych DO oraz Z 
Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk", ul. Zakątek 8 
w Poznaniu  wraz z zapewnieniem opieki osobom 
niepełnosprawnym w trakcie transportu

PFRON – w ramach projektu MOST - 
Modelowa Opieka Stymulacja 
Terapia osób z wieloraką, sprzężoną 
niepełnosprawnością

112 000,00 zł

2 Dowóz osób niepełnosprawnych z Zapewnieniem Opieki z 
miejsca zamieszkania do placówki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

69 218,84 zł

3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia szkolne Urząd Miasta Poznania 146 672,60 zł

18 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla warsztatu 
terapii zajęciowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

7 560,00 zł

19 Portal PION. PL - działalność 
na rzecz dostępności 
informacji dla osób z 
niepełnosprawnościami i 
rozwoju redakcji

Głównym celem zadania jest 
promowanie osób z 
niepełnosprawnościami z 
Poznania i Wielkopolski, 
dostępności tego terenu oraz 
aktywizacja i integracja 
środowiska OzN.

Narodowy Instytut Wolności – PROO 63 030,99 zł

20 Czas na kulturę 2 Udział w wydarzeniach 
kulturalnych - forma opieki 
wytchnieniowej opiekunów 
osób z niepełnosprawnością.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

89 191,28 zł

21 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony na pokrycie 
kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

24 016,40 zł
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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/06.07.2021 r. Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej

1

3 Wydział Innowacji Społecznych 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

1

4 Wojewoda Wielkopolski 1

5 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1
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