SPRAWOZDANIE
Z działalności Stowarzyszenia za rok 2010
/Rozporządzenie MS z dnia 8 maja 2001?Dz.U.Nr 50/01.poz.529/.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
53-505 Wrocław ul. Lelewela 13/6
Data rejestracji - 17. 12. 1991 r.
numer księgi rejestrowej - KRS 0000054704
regon - 930585510 NIP - 896 10 02 317
telefon kontaktowy 0-71 342 72 08
Członkowie Zarządu :
1. Alicja Winiszewska ,53-505 Wrocław ul. Lelewela 13/6
2. Małgorzata Skórczyńska, 50-084 Wrocław ul. Małachowskiego 22/8
3 Jacek Śmigiel 51-116 Wrocław ul. Zaułek Rogoziński 7A/21
4. Krzysztof Kotela 55-002 Gajków ul. Wiśniowa 2
5. Halina Trojanowska,55-003 Czernica ul. Ogrodowa 7
6. Jerzy Wesołowski 54-436 Wrocław ul. Wojrowicka 38/10
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Misja- Aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwiniecie ruchu
samopomocowego rodzin w których żyją osoby autystyczne.
Główne cele :
wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób
autystycznych
podjecie działań na rzecz uruchomienia ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży i
dorosłych osób autystycznych
współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i
placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych
organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów ,narad, konferencji i
seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych
stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Zadania Stowarzyszenia realizowane są w trzech działach:
1. Włączenie społeczne
2. System pomocy
3. Rzecznictwo
Realizując swoje cele statutowe w 2010 roku wszystkie działania stowarzyszenia skierowane były na
wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin.
Klub Aktywności „Po drodze”
dla młodzieży autystycznej z Wrocławia i okolic. Projekt
kontynuowany w 2010 roku w ramach programu „wsparcia dla osób z autyzmem” współfinansowany
przez Gminę Wrocław . Zajęcia prowadzone były w oparciu o Model Klubu Aktywności dla
dorosłych osób autystycznych wypracowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie jako
model
włączenia społecznego.
Projekt realizowany był od marca do grudnia 2010 roku (8 miesięcy projektowych). Zrealizowano
wszystkie cele i rezultaty .


w zajęciach Klubu Aktywności w roku 2010 brało systematyczny udział 20 dorosłych osób z
autyzmem – 6 osób w grupie terapeutycznej, 4 osoby w grupie aktywności oraz po 5 osób w 2
grupach integracyjnych.
Podczas zajęć Klubu Aktywności podejmowane były przez dorosłe osoby z autyzmem
aktywności właściwe dla ich wieku oraz uwzględniające ich możliwości i potrzeby.

W grupie terapeutycznej nacisk położony został na oddziaływania stymulacyjne, wspieranie
komunikacji, rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi oraz wyzwalające aktywność
własną (zajęcia plastyczne, ruchowe, relaksacyjne).
W grupie aktywności dominowały zajęcia praktyczne prowadzone w ramach pracowni praktycznotechnicznej, plastycznej, kulinarnej, komputerowo-biurowej, komunikacji; dzięki zastosowaniu
strukturyzacji przestrzennej (organizacja miejsca pracy), czasowej (plany aktywności), oraz
zadaniowej (wizualizacja wykonywania czynności „krok po kroku”) rozwijano umiejętności
wykonawcze i kompetencje pracownicze. Zajęcia grup
integracyjnych miały charakter
psychoedukacyjny (rozwijanie umiejętności autoanalizy i samoświadomości, adekwatnej
samooceny, poczucia sprawstwa, umiejętności samostanowienia) oraz interakcyjny (rozwijanie i
poszerzanie umiejętności interpersonalnych oraz współpracy w diadzie i grupie). Zajęcia
dokumentowane były konspektami (plany pracy) oraz raportami z przeprowadzonych zajęć.


Udział w zajęciach Klubu umożliwił interakcje z rówieśnikami (zarówno z innymi osobami
autystycznymi jak i osobami zdrowymi – terapeuci, wolontariusze) i pozwolił Klubowiczom
zaistnieć jako członek grupy
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Zmiany zaobserwowane w sferach Indywidualnego Profilu Funkcjonowania
u uczestników grup terapeutycznej i aktywności Klubu Aktywności „Po Drodz ” w roku 2010
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Zmiany zaobserwowane w sferach Indywidualnego Profilu Funkcjonowania
u poszczególnych uczestników grup integracyjnych Klubu Aktywności „Po Drodze” w roku 2010

raze
m

40/5
0
(80%)
38,5/
5/5
50
(77%)
78,5/
100
8/10
(78,5
%)
3/5

Uwaga: Tabela przedstawia ilościowo pozytywne zmiany zaistniałe i zaobserwowane u uczestników w
poszczególnych sferach funkcjonowania, z uwzględnieniem podziału na grupy. Punktacja - punkt
przyznawany za zaobserwowaną i opisaną jakościową zmianę pozytywną w danej sferze u jednego
uczestnika, bez względu na ilość (jedna zmiana lub wiele zmian), brak zmiany lub zmiana
negatywna – brak punktu.

Poradnictwo Psychologiczne
Od początku trwania projektu psycholog udzielił 63 porad.
Były to spotkania indywidualne z uczestnikami, terapeutami oraz rodzicami, ponadto także rozmowy
telefoniczne oraz wymiana e-maili. Wtedy kiedy nie udzielano porad psychologicznych psycholog
obecny był na zajęciach grup klubowych w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem.
Porady i rozmowy dotyczyły następujących obszarów:
1)
2)
3)
4)

problemy osobiste, trudne sytuacje życiowe, pomoc w dokonywaniu wyborów (ok. 40%);
dzielenie się z psychologiem sukcesami, osiągnięciami i efektami pracy (ok.30%)
pytania o aktywność i angażowanie w zajęcia uczestników (ok.10%)
pytania o sposoby postępowania , rozwiązywania problemów (ok.20%)

Poradnictwo Społeczno Prawne- prowadzone było od 1 czerwca 2010 do 31.12.2010 przez
7 miesięcy projektowych
a. dyżury telefoniczne- punkt informacyjny czynny był każdego dnia tygodnia oprócz świąt po 2
godziny dziennie w trakcie trwania projektu poradnictwo dostępne było przez 280
godzin..informacja o udzielanych poradach w ramach projektu umieszczona została na stronie
internetowej www.autyzm.wroclaw.pl. od początku trwania projektu udzielono 40 porad
telefonicznych
porady dotyczyły 3 kategorii problemów:
I kategoria – diagnoza 40% zapytań o diagnozę dzieci do 3 roku po dorosłe osoby. gdzie
można przeprowadzić diagnozę, adresy placówek, czas oczekiwania i jakość udzielanej usługi.
II kategoria – Wczesna interwencja i terapia około 30 % z udzielonych porad dotyczyło
prowadzenia Wczesnej interwencji, w jakich placówkach i ośrodkach publicznych także
prywatnych, adresy placówek, procedury starania się o taka pomoc zarówno dla dzieci
przedszkolnych jak i szkolnych. czy placówki pisza programy terapeutyczne indywidualne do
pracy w domu, możliwość finansowania zajęć terapeutycznych.
III kategoria – różne to 30% z ogólnej liczby udzielonych porad. Zapytania dotyczyły różnego
rodzaju świadczeń przysługujących zarówno dzieciom jak i ich opiekunom, zasiłek pielęgnacyjny
,świadczenie pielęgnacyjne, emerytura dla opiekuna, usługi stomatologiczne w pełnym
znieczuleniu, miejsca w ośrodkach zarówno dla dzieci jak i dorosłych, renty socjalne dla osób z
autyzmem, możliwość hospitalizacji celem ustalenia leczenia farmakologicznego, urlop
wychowawczy, turnusy rehabilitacyjne. Wśród tych zapytań były dotyczące zatrudnienia w
placówkach dla osób z autyzmem, wolontariat w organizacji/3osoby/, możliwość uczestniczenia w
zajęciach klubu /4osoby/.Osobnym problemem była pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism do
różnych instytucji i możliwość odwoływania się od decyzji.
b. kontakt mejlowy ciągły dostępny był przez cały czas trwania projektu. Udzielono 14 odpowiedzi
e-mailowych /

„Wsparcie osób z autyzmem” Projekt systemowy jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie
1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6. zakończony
luty 2010
Cel projektu
Projekt ma charakter pilotażowy. Obejmuje zarówno bezpośrednią pracę z Osobami z Autyzmem
(beneficjanci ostateczni) jak i współpracę w skali ogólnopolskiej, nad wypracowaniem Koncepcji
Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Osób z Autyzmem (OzA) w latach 2010-2013.
Cele szczegółowe
a) analiza sytuacji OzA w skali kraju;

b) analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej podstawie
pilotażowego systemu wsparcia – sieci punktów dla dorosłych OzA i ich rodzin;
c) zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla grupy liczącej 274 OzA w 8
regionach;
d) wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem, poprzez szkolenia i wymianę
doświadczeń;
Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia AUTYZMPOLSKA. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010r.
Rezultaty Twarde
1.Opracowanie i wydanie w 200 egzemplarzach „Koncepcji Systemu Aktywizacji Społecznej i
Zawodowej OzA”
2. Objęcie grupy 274 OzA profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z
opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej
3. Skierowanie grupy 15 OzA do ZAZ lub WTZ
4. Podjęcie przez 3 osoby pracy w ZPCH
5. Zatrudnienie 1 osoby w podmiocie sektora ekonomii społecznej
6. Wydanie podręcznika TTAP - 1000 egzemplarzy oraz 22 zestawów akcesoriów wg instrukcji
7. Wydanie 22 certyfikatów dla pracowników organizacji
Dolnośląskie Stowarzyszenie w ramach tego projektu w oparciu o budżet i harmonogram
zatrudniło na umowę zlecenie 5 terapeutów. Jesteśmy organizacja partnerską ,która ma największą
liczbę beneficjentów w tym projekcie. Do projektu zrekrutowaliśmy zgodnie z harmonogramem 47
osób autystycznych bezpośrednich beneficjentów projektu. Ogółem zrekrutowano 99 osób/w tym
OzA, rodzice, opiekunowie, terapeuci/.
Rzecznictwo
W ramach rzecznictwa potrzeb osób autystycznych oraz podniesienia świadomości społecznej o
problemach osób autystycznych mieszkających we Wrocławiu poprzez promowanie specjalnych
rozwiązań terapeutycznych i opiekuńczych na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej
dorosłych osób z autyzmem
W ramach promocji i prezentacji 6.11. 2010r. Regionalna Telewizja Wrocław „Fakty” podały
informację o prowadzonym projekcie przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu, w
tydzień później ta informacja pojawiła się na antenie ogólnopolskiej INFO i prezentowana przez cały
dzień.
Prezentacja i promocja modelu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem Klub Aktywności „Po drodze”
odbyła się w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu w dniu 25 listopada 2010 r. we
Wrocławiu przy ul. Głogowskiej 30. Na spotkaniu został zaprezentowany film Klub Aktywności „Po
drodze”. Film został umieszczony na stronie internetowej WWW.autyzm.wroclaw.pl .Płytę otrzymali
zaproszeni goście ,rodzice , terapeuci.
Powtórzono prezentację filmu na specjalnym spotkaniu dla uczestników Klubu i ich opiekunów w
dniu 2 grudnia 2010r.Film zrealizował Szymon Żuczkowski w ramach wolontariatu.
26 kwietnia 2010 w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie zorganizowaliśmy
charytatywny pokaz filmu „Na imię ma Sabine” Dokumentalny portret Sabine Bonnaire, 38-latki
cierpiącej na autyzm, nakręcony został przez jej siostrę-aktorkę. Dokumentacja 25 lat życia Sabine
pokazuje ciepłą osobę, której rozwój i liczne talenty zostały zmarnowane z powodu niewłaściwego
systemu opieki zdrowotnej. Po tragicznych pięciu latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym,
Sabine odnalazła się na nowo w domu w Charente. Film ukazuje nieudolność instytucji powołanych
do opieki nad dotkniętymi chorobą ludźmi oraz dramatyczne konsekwencje, do których może to
prowadzić.
Sytuacja Sabine jest podobna do sytuacji wielu dorosłych osób z autyzmem w Polsce, które nigdy
nie uzyskały odpowiedniej terapii, a ich rodziny wsparcia.
współorganizatorzy: Klub Rotary Panorama –Wrocław , Rotaract Wrocław, Multikino
Arkady Wrocławskie., Gutek –film. Kino zapełnione po brzegi ,informacja w prasie, telewizji
lokalnej. To był dzień wiedzy o autyzmie .
Wydrukowaliśmy wiele materiałów popularyzujących wiedzę o autyzmie, aktywizację
społeczną i zawodową dorosłych osób z autyzmem.
Akcja 1% to rzecznictwo potrzeb osób z autyzmem. W ramach tej akcji wydrukowaliśmy
około 3000 ulotek,. Także portal „Nasze miasto” przez trzy miesiące edytował nasz baner
1%, w Gazecie Wrocławskiej ukazała się winieta z prośbą o 1% dla naszej organizacji.

Indywidualna akcja mejlingowa i kolportaż ulotek przez członków stowarzyszenia i
wolontariuszy zaprzyjaźnionych z naszym stowarzyszeniem.
Prowadzimy stronę internetową www.autyzm.wroclaw.pl ,która jest publikatorem
rzeczniczym. Projekt strony przygotowany nieodpłatnie ,serwer udostępniony nieodpłatnie.
Podjęliśmy starania o nieruchomość na Centrum Aktywizacji Dorosłych Osób z Autyzmem,
zostały wystosowane pisma do Urzędu Miasta, odbyło się kilka spotkań w tej sprawie. Jest
zrozumienie i chęć rozwiązania problemu ze strony Urzędu. W grudniu otrzymaliśmy dwie
propozycje lokalu ,jedna z nich została wybrana na cele statutowe stowarzyszenia.
W styczniu chór ANGELUS zagrał koncert na fundusz ośrodka dochód przekazano na konto
stowarzyszenia
We wrześniu organizacja charytatywnego przedstawienia przygotowanego przez aktorów z
Krakowa pt. KOBIETKI. Spektakl organizowany wspólnie ze Społecznym Komitetem Kamieńca
Wrocławskiego i Łan także z władzami Gminy Czernica .Planowany termin wrzesień 2010 –
GOPS Czernica.
Prowadziliśmy niezbędne działania związane z projektem ‘miejsce na ziemi”
W listopadzie 2010 roku finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
autystycznej. Przyznano nagrodę specjalna im. Daniela Szulca.
3 .Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
4 .Odpisy Uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia

Nr uchwały
1/2010

data podjęcia
8.02.2010

uchwała podjęta w sprawie
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009r.

2/2010

8.02.2010

Decyzja o przedłużenie umowy-uzyczenia na siedzibę
stowarzyszenia na dotychczasowych zasadach na lata
2010-2012r.

3/2010

8.02.2010

Decyzja o przedłużeniu umowy-uzyczenia na nr telefonu i
zasad odpłatności na dotychczasowych zasadach

4/2010

8.02.2010

Decyzja o przeznaczeniu 5000zł na kampanię 1% w
2010r.

5/2010

8.02.2010

Decyzja o finansowaniu działalności Klubu Aktywności
‘po drodze” od marca do czasu otrzymania dotacji na ten
cel
Z konkursu ofert. Finansowanie w całości ze środków
własnych stowarzyszenia. Działają 3 grupy aktywności,
terapeutyczna, integracyjna /razem 20/ . Finansowanie
zgodnie z kosztorysem.

6/2010

2.04.2010

Decyzja o złożeniu oferty w postępowaniu konkursowym
na finansowanie działalności Klubu Aktywności „Po
drodze” od czerwca 2010 r. do 31.12.2010

7/2010

2.04.2010

Decyzja o organizacji pokazu charytatywnego filmu „Na
imię ma Sabine” w dniu 26 kwietnia 2010r. w Multikino
Arkady Wrocławskie w partnerstwie z Rotary Panorama
Wrocław , Rotaract Wrocław, Multikino, Gutek Film.

8/2010

12.05.2010

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członkówzatwierdzenie sprawozdania finansowego i
merytorycznego za rok 2009,absolutorium dla Zarządu i
przyjecie planu działań na 2010r.

9/2010

12.05.2010

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków – decyzja o
utworzeniu Funduszu Budowy Ośrodka „Miejsce na
ziemi”, zasad gromadzenia środków oraz sposobu
zarządzania funduszem.

10/2010

12.05.2010

Decyzja o organizacji charytatywnego przedstawienia
przygotowanego przez aktorów z Krakowa pt.
KOBIETKI. Spektakl organizowany wspólnie ze
Społecznym Komitetem Kamieńca Wrocławskiego i Łan
także z władzami Gminy Czernica .Planowany termin
wrzesień 2010 – GOPS Czernica.

11/2010

26.09.2010

Zatwierdzenie kwoty 350 zł. z przeznaczeniem na
nagrodę im. Daniela Szulca w V edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
autystycznej pod Patronatem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego- listopad 2010r.

12/2010

26.09.2010

Podjecie współpracy z partnerskim stowarzyszeniem we
Lwowie „Contact”. Realizacja wspólnego projektu.

13/2010

26.09.2010

Zmiany do kosztorysu Klubu Aktywności ‘po drodze” –
aneks do Umowy z Gminą Wrocław. Zmiany dotyczą
przesunięć w ramach kategorii.

14/2010

3.11.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków. Wybór władz stowarzyszenia. Termin
1.12.2010 r. godz. 16.30 drugi termin 17.00 Wrocław ul.
Głogowska 30

15/2010

3.11.2010

Decyzja o podpisaniu umowy o współpracy ze spółką
STARYTELEFON . WWW.starytelefon.pl

16/2010

3.11.2010

Podpisanie umowy o współpracy ze SWIATEM OPINII
WWW.swiatopinii.pl.

17/2010

4.12.2010

Zatwierdzenie kosztorysu na Klub Aktywności „Po
drodze” na rok 2011,złożenie oferty w postępowaniu
konkursowym.

18/2010

4.12.2010

Zatwierdzenie kwoty 3000zł. na kampanie 1% w 2011r.

19/2010

4.12.2010

Zwiększenie funduszu budowy ośrodka „miejsce na
ziemi”
O kwotę 30000zł.

20/2010

21.12.2010
Decyzja o przejęciu lokalu od Gminy Wrocław na
działalność statutowa stowarzyszenia we Wrocławiu ul.
Grabiszyńska 57

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody
składki członkowskie
dotacja UM
dotacja PFRON
wpływy z 1%
darowizna
wpłaty na "miejsce na ziemi"
refundacja Synapsis
Rotary Club – wpłata za film
nadwyżka przychodów nad kosztami 2009
odsetki z lokat
pozostałe przychody operacyjne

206095,22
1300,00
40000,00
23088,35
55130,82
2732,94
14907,40
765,07
6300,00
53435,40
8434,94
0,30

6. koszty
pozostałe koszty statutowe
koszty reklamy 1%
wynagrodzenia
pozostałe koszty statutowe

105454,61
11744,29
1728,60
3000,00
7015,69

koszty ogólne
materiały
usługi
podatki i opłaty
pozostałe

4424,32
0,00
4424,32
0,00
0,00

koszty Klubu Aktywności
koszty osobowe administracji
koszty osobowe merytoryczne
koszty rzeczowe
wynajem lokalu
koszty promocji
zakup usług

64805,79 z dotacji
ze śr.własnych
8380,00
3500,00
4880,00
50705,00 36260,00
14445,00
1003,46
240,00
763,46
4000,00
4000,00
257,33
257,33
460,00
460,00

koszty "Wsparcie autyzmu"
materiały biurowe
wynagrodzenia
materiały na zajęcia
wynajem
informator

23088,35
867,46
18000,00
1220,89
2000,00
1000,00

Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

1379,86
12,00

7.dane o zatrudnieniu:
umowy zlecenie
podatek
składka zdrowotna

80138,26
5226,00
7708,07

8. Aktywa
środki
środki
środki
środki

pieniężne w kasie
pieniężne w banku
pieniężne na lokacie
trwałe (grunt)

1069,03
82614,16
250000,00
249619,00
583302,19

9. Zobowiązania podatkowe regulowane są na bieżąco na podstawie składanych deklaracji
10. kontroli w 2010 nie było

W załączeniu sprawozdanie finansowe
Wrocław 24 lutego 2011r..

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2010 rok
Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu
we Wrocławiu

A. Księgi w roku 2010 prowadziło Biuro Rachunkowe GROSIK S.C. M.K. Maniszewscy we Wrocławiu.
B. W stosunku do lat ubiegłych nie uległy zmianie metody wyceny aktywów i pasywów i tak:
1. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł. wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne.
2. Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł. wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł. wprowadza się bezpośrednio w
koszty.
4. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w
wykazie stawek rocznych.
5. Stosuje się amortyzację liniową.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7. Zobowiązania i należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
8. Rozliczenie międzyokresowe kosztów dokonywane jest stosownie do upływu czasu oraz wielkości
świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie.
9. Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej ujęte według ich rodzajów i
zasad określonych przepisami statutu jednostki.
10.Nadwyżkę przychodów nad kosztami przenosi się na przychody w roku następnym w podziale na źródła
przychodów.
Informacja uzupełniająca
1. Wartość brutto majątku trwałego wynosi 249619 zł., umorzenie 0 zł. Majątek trwały stanowi prawo
wieczystego użytkowania gruntu o wartości 249619 zł
2. Należności krótkoterminowe w kwocie 0 zł.
3. Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kasie i banku w wysokości:

kasa –
1069,03 zł
bank - 82614,16 zł
oraz środki na lokacie bankowej w kwocie 250000 zł.
4. Na fundusz własny składają się:
Fundusz statutowy 232661,58 zł.
Fundusz Budowy Ośrodka (utworzony uchwałą Wlanego Zgromadzenia Członków
w dniu 12.05.2010) 250000,00 zł
bilansowa nadwyżka przychodów nad kosztami 100640,61 zł.
5. Zobowiązania wynoszą kwotę 0 zł.
6. Rozliczenia międzyokresowe nie występują.
7. Rachunek wyników:
Na przychody złożyły się :
przychody z działalności nieodpłatnej – dotacje –
darowizny osób fizycznych–
w tym darowizny na budowę ośrodka – 14907,40 zł
refundacja wydatków Fundacja Synapsis –
wpłata Rotary Club na pokaz filmu –
składki członkowskie –
wpływy z 1% przychody finansowe (z tyt. odsetek) –
pozostałe przychody (z tyt. zaokrągleń) –
nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2009 –

63088,35 zł
17640,34 zł
765,07 zł
6300,00 zł
1300,00 zł
55130,82 zł
8434,94 zł
0,30 zł
53435,40 zł

Razem 206095,22 zł.
Wydatki dotyczyły:
Realizacji zadań statutowych w sumie – 99638,43 zł.
Administracji - 4424,32 zł.
kosztów pozostałych – 1379,86zł (dotyczą proporcjonalnego zwrotu dotacji
do Urzędu Miejskiego Wrocławia z powodu niewykorzystania wkładu własnego
zgodnie z ofertą)
koszty finansowe – 12 zł (odsetki od dotacji – zwrot proporcjonalny)
Razem 105454,61 zł.
Struktura przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej – dotacje:
Gmina Wrocław – 40000,00 zł
PFRON – 23122,22 zł
Wynik na działalności statutowej:
przychody statutowe
koszty statutowe
dochód na działalności statutowej

144224,58 zł z tego z dotacji 63088,35 zł
99638,43 zł z tego z dotacji 63088,35 zł
44586,15 zł

Rozliczenie dla celów podatkowych
LP

NAZWA

DANE ZA ROK
OBROTOWY

1

Wynik finansowy brutto

100640,61

2

Przychody wyłączone z opodatkowania (dotacje z budżety
państwa i budżetów terytorialnych)

-63088,35

3

Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z
opodatkowania (finansowane z dotacji)

4

Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo,
niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (nadwyżka
przychodów nad kosztami roku 2009 ujęta w przychody
roku 2010)

5

Dochód podatkowy

6

Dochody wolne od podatku, przekazane na cele statutowe

7

Podstawa opodatkowania

63088,35
-53435,40

47205,21
-47205,21
0

Nadwyżka przychodów nad kosztami 100640,61 zł.
Nadwyżka w całości jest przeznaczona na cele statutowe.
W dniu 31.12.2010 Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu nie zatrudniało nikogo na podstawie
umowy o pracę.
Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej
12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez organizację działalności.

Sporządzono dnia 24.02.2011 r.
Magdalena Maniszewska
imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Zarząd Stowarzyszenia

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
Wrocław, ul. Lelewela 13/6

REGON: 930585510

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny)
Rachunek wyników

za rok 2010
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z
późn. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

Kwota za bieżący
rok obrotowy

1
A.

2

3

4

I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

Przychody z działalności statutowej

251 728,06

144 224,58

1 250,00

1 300,00

Inne przychody określone statutem

250 478,06

142 924,58

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

250 478,06

142 924,58

0,00

0,00

200 165,89

99 638,43

180 969,63

71 949,14

19 196,26

27 689,29

51 562,17

44 586,15

6 639,19

4 424,32

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku
publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii

325,92

0,00

5 863,27

4 424,32

60,00

0,00

390,00

0,00

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

0,40

53 435,70

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

1,10

1 379,86

8 513,36
0,24

8 434,94
12,00

53 435,40

100 640,61

0,00

0,00

53 435,40

100 640,61

Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

………………………..
Wrocław, 24.02.2011
Data sporządzenia:

Podpisy

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
Wrocław, ul. Lelewela 13/6

BILANS
REGON: 930585510
na dzień

(nazwa jednostki)

31-122010

(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.)
Wiersz

AKTYWA

1

2

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III

Stan na
początek roku
249 619,00

koniec roku
249 619,00

Wiersz

PASYWA

Stan na

1

2

A

Fundusze własne

536 096,98

583 302,19

482 661,58

232 661,58

początek roku

koniec roku

I

Fundusz statutowy

II

Fundusz Budowy Ośrodka

III

Fundusz z aktualizacji wyceny

Należności długoterminowe

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

53 435,40

100 640,61

IV

Inwestycje długoterminowe

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

53 435,40

100 640,61

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

B

Aktywa obrotowe

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

23 122,22

0,00

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek

II

Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne

0,00

0,00

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiązania

249 619,00

309 600,20

249 619,00

333 683,19

Należności krótkoterminowe

II

250 000,00

3

Fundusze specjalne

III

Inwestycje krótkoterminowe

309 600,20

333 683,19

III

Rezerwy na zobowiązania

1

Środki pieniężne

59 600,20

83 683,19

IV

Rozliczenia międzyokresowe

23 122,22

0,00

2

Pozostałe aktywa finansowe

250 000,00

250 000,00

1

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

23 122,22

0,00

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Inne rozliczenia międzyokresowe
559 219,20

583 302,19

Suma bilansowa

559 219,20

583 302,19

Suma bilansowa

Wrocław, 24.02.2011

.....................................

Data sporządzenia

Podpisy

