Sygnatura sprawozdania

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej






za rok 2012

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

1. Nazwa organizacji

Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat WROCŁAW

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina WROCŁAW

Ulica LELEWELA

Nr domu 13

Nr lokalu 6

Miejscowość WROCŁAW

Kod pocztowy 53-505

Poczta WROCŁAW

Nr telefonu

POLSKA

71/3427208

Nr faxu -

E-mail autyzm7@o2.pl

Strona WWW

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

2001

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2004

5. Numer REGON

930585510

autyzm.wroclaw.pl

6. Numer KRS
Alicja Winiszewska- prezes

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Małgorzata Skórczyńska - zastępca

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

Jacek Śmigiel- sekretarz
Krzysztof Kotela- skarbnik
Halina Trojanowska – członek
Jerzy Wesołowski - członek
Krystyna Fitrzyk - przewodnicząca

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

Krystyna Riss - sekretarz
Barbara Jankowska - członek
-
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1 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób
autystycznych i rozwinięcie samopomocowego ruchu
rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do
poprawy warunków życia osób autystycznych.
3 Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka
Dziennego Pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
autystów.
9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

4 Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i
zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi
na rzecz osób autystycznych.
5 Organizowanie regionalnych, krajowych i
międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i
seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz
kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
6 celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie
działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność
statutowa stowarzyszenia.
1 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób
autystycznych i rozwinięcie samopomocowego ruchu
rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do
poprawy warunków życia osób autystycznych.
3 Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka
Dziennego Pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
autystów.

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

4 Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i
zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi
na rzecz osób autystycznych.
5 Organizowanie regionalnych, krajowych i
międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i
seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz
kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
6 celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie
działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność
statutowa stowarzyszenia.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości
wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając
od najważniejszej)

Działalność Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych z autyzmem
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa
młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
3. Pomocy Rodzinom Oraz Wyrównywania
Szans Tych Rodzin i Osób z autyzmem
1.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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W ROKU 2012 STOWARZYSZENIE PODJĘŁO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA
Klub Aktywności „Po drodze” dla 18 osobowej grupy młodzieży i dorosłych
osób z autyzmem z Wrocławia .

projekt – Promocja zdrowia psychicznego i wsparcia osób w kryzysie
psychicznym i z doświadczeniem choroby psychicznej” Klub Aktywności „po
drodze” dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia
Projekt realizowany był od lutego do kwietnia 2012 roku. w zajęciach Klubu
Aktywności w projekcie brało systematyczny udział 18 dorosłych osób z
autyzmem / 4 osoby w grupie terapeutycznej, 6 osób w grupie aktywności, 4
osoby w grupie integracyjnej I, oraz 5 osób w grupie integracyjnej II.

program „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
zlecana ze środków PFRON- realizacja od maja do końca grudnia 2012r.. Klub
powstał w 2006 roku najpierw dla 6 osobowej grupy aktywności i jest
kontynuowany do dzisiaj w poszerzonej formie. Działały 4 grupy. Zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu po południu w każdy wtorek i czwartek za
wyjątkiem świąt i dni wolnych w pracowni kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej,
biurowej.

Współpraca z rodziną: Strategie postępowania i interwencje
terapeutyczne były opracowywane i stosowane przy współpracy z rodziną
uczestnika Klubu. Członkowie rodzin osób uczestniczących w Klubie w razie
potrzeby mieli możliwość korzystania z konsultacji zarówno z psychologiem jak
i z terapeutami .

Poradnictwo psychologiczne dla uczestników Klubu Aktywności i ich
rodzin. wspieranie zarówno uczestników i ich rodzin, jak i terapeutów - jeden
raz w tygodniu trzy godziny /wtorki/.

Psycholog-konsultacje indywidualne i terapia indywidualne wsparcie
uczestników w zakresie radzenia sobie z przekraczającymi ich zasoby
wymaganiami społecznymi i emocjonalnymi.

Poradnictwo społeczno-prawne Poradnictwo informacyjne dla rodzin i
otoczenia osób z autyzmem dotyczące uprawnień oraz usług dla osób
autystycznych; dyżury telefoniczne codziennie od pn.-pt dyżury e-mailowe
ciągłe.

Rzecznictwo Potrzeb Osób Autystycznych – Podniesienie Świadomości
Społecznej O Problemach Osób Autystycznych poprzez Promowanie
Specjalnych Rozwiązań Terapeutycznych I Opiekuńczych Na Rzecz Integracji
Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dorosłych Osób Z Autyzmem, spotkanie w
radiu regionalnym ,ulotki, kalendarzyki, informacja w prasie lokalnej, strona
internetowa.

Konferencja –Europejski Tydzień Autyzmu i rozstrzygnięcie VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego Dla Dzieci , Młodzieży I Dorosłych
Osób Z Autyzmem –listopad 2012. Działania wspólnie z Wydziałem Edukacji
Wrocławia.

1
. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację


„Uwaga dla Asa”- trening umiejętności społecznych, pilotażowy
projekt dla dzieci z autyzmem wysokofunkcjonujacym i zespołem Aspergera w
wieku od 6-12 lat ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych z Wrocławia.
Pilotaż realizowany był od października do grudnia 2012 r. W projekcie wzięło
udział 12 dzieci w dwóch grupach wiekowych . W projekcie zatrudniono troje
terapeutów.
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Współpraca z rodziną Wsparcie otrzymali również rodzice i opiekunowie
w ramach konsultacji z psychologiem i terapeutami.



Powołanie klubu Wolontariusza – „Ergo Sum” koło naukowe WSP
we Wrocławiu Deklaracja współpracy w ramach projektów realizowanych
przez stowarzyszenie. Uczestnictwo w charakterze wolontariusza.



Współpraca z Gminą Wrocław Przejęcie do eksploatacji lokalu od Gminy
Wrocław na działania statutowe, wyposażenie i rozpoczęcie realizacji
projektów.



Środowiskowy Dom Samopomocy Starania o lokal na uruchomienie dla
osób z autyzmem z Wrocławia.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

GMINA WROCŁAW

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

1

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Lp Nazwa placówki
-

-

-

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Osoby
Liczba odbiorców działań organizacji
200
fizyczne
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

200

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
 Całoroczna, Praca z młodzieżą i dorosłymi osobami z
autyzmem
 Wsparcie rodzin i otoczenia osób z autyzmem
 Rzecznictwo interesów osób z autyzmem i działania
na rzecz systemowych rozwiązań pomocowych

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
Kod PKD: 91,33,Z
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD: 91.33.Z

Kod PKD:91.33.Z
2.Zasięg
terytorialny
organizację nieodpłatnej
publicznego

prowadzonej
działalności

Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz
osób autystycznych i rozwinięcie
samopomocowego ruchu rodzin, w
których żyją osoby autystyczne.
Prowadzenie działalności w sferze zadań
publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
jest to wyłączna działalność statutowa
stowarzyszenia
Podjęcie działań na rzecz uruchomienia
Ośrodka Dziennego Pobytu dla dzieci,
młodzieży i dorosłych autystów.

przez
pożytku
GMINA WROCŁAW

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

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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-

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

3.
Zasięg
organizację
publicznego

-

terytorialny
prowadzonej
przez
odpłatnej
działalności
pożytku
-

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie

--

sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

-

-

-

-

-

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

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

189487,92 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00zł
0,00zł
0,00zł

4. Przychody z działalności finansowej

9894,91zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

30481,16 zł
74741,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
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0,00zł

w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

0,00zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

74741,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

23038,06 zł

a) ze składek członkowskich

500zł

b) z darowizn od osób fizycznych

20538,06 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

2000,00zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00zł

e) ze spadków, zapisów

0,00zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00zł

g) z nawiązek sądowych

0,00zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00zł
51332,79 zł

8. Z innych źródeł

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

0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

30481,16 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt. II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1.
2.

Klub Aktywności ‘Po drodze” dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
Wydatki związane z prowadzeniem Klubu „Uwaga dla Asa” i doposażeniem sal

15820,00zł
13648.82zł

3.
Reklama związana pozyskiwaniem 1%
1012,34 zł
4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
.
1

Wynagrodzenia

4408,01zł
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14799,19 zł

Wynajem lokalu, czynsz

2

11273, 96, zł
11273,96 zł

Wydatki rzeczowe
Wydatki rzeczowe
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty
ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

117814,31zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w tym :

117225,45zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

30481,16 zł
29468,82 zł
0,00 zł

587,90

0,00 zł

1012,34 zł

1012,34 zł

0,96

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych
z innych zwolnień
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności
pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)

jakich?________-____________________
tak.

własność

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

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
najem

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już
zatrudnione w organizacji)

0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku
osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z
dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 etatów

13 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

nie

41 osób fizycznych

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

0 osób prawnych
organizacja pozyskała 0 członków
organizacja straciła 0 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od
tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

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:

2 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d)członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

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

8 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osob

w tym:
d) członkowie organu zarządzającego

1osoba
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e) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
w tym:

77346,83 zł
0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

77346,83 zł

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

w
tym:

77346,83 zł
0,00zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

77346,83 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

0,00 zł

0, 00zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00zł
1040,00zł

brak

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

brak

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

nie

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

Lp Nazwa zadania
Promocja zdrowia psychicznego i wsparcia osób z doświadczeniem choroby
1
psychicznej
2

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

3.

Pilotaż „Uwaga dla Asa”

Kwota

16000,00zł
50300,00zł
8441,00zł

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

nie

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

Lp Nazwa zadania
1

Kwota

0,00 zł

-

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
1

Kwota

0,00 zł

-

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

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów
0%

0%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp
1

Przedmiot kontroli
-
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Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

Alicja Winiszewska
Prezes zarządu

15 maja 2013
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

