
 

S P R A W O Z D A N I E 
Z działalności Stowarzyszenia za rok 2009 

/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                                prezes  

2. Małgorzata Skórczyńska, 50-084 Wrocław  ul. Małachowskiego 22/8             zastępca 

3  Jacek Śmigiel 51-116 Wrocław ul. Zaułek Rogoziński 7A/21                         sekretarz 

4. Mirosław Pigiel, 51-669 Wrocław ul. Dembowskiego 94/1                            skarbnik 

5. Halina Trojanowska,55-003 Czernica ul. Ogrodowa 7                                  członek  

 

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 2009 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 2009 roku w ramach programu „aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych- I edycja PFRON. Zajęcia prowadzone były w oparciu o Model 

Klubu Aktywności dla dorosłych osób autystycznych jako model włączenia 

społecznego.  

Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2009 roku (10 miesięcy projektowych). 

Zrealizowano wszystkie cele i rezultaty .  

 

 w zajęciach Klubu Aktywności w roku 2009 brało systematyczny udział 20 dorosłych 

osób z autyzmem – 6 osób w grupie terapeutycznej, 6 osób w grupie aktywności 

oraz po 4 osoby 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 

praktyczno-technicznej, 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 

  

 Poprawa funkcjonowania uczestników Klubu widoczna jest w diagnozie 

funkcjonalnej, która w sposób jakościowy opisuje poziom funkcjonowania każdego 

uczestnika klubu (wstępna – przeprowadzona w pierwszym miesiącu projektowym) 

oraz zaistniałe w czasie trwania projektu zmiany (końcowa – ostatni miesiąc 

projektowy). Diagnoza sporządzona została na podstawie obserwacji swobodnej i 

kierowanej w sytuacji grupy oraz w diadzie, w postaci Indywidualnego Profilu 

Funkcjonowania. Określa on rzeczywiste możliwości i preferencje uczestników oraz ich 

realne potrzeby wynikające z zaburzeń i deficytów rozwoju. Dla grup terapeutycznej 

oraz aktywności są to następujące sfery: komunikowanie się, funkcjonowanie 

społeczne, zachowanie (sensoryzmy, manieryzmy, rytuały, stereotypie), umiejętności 

wykonawcze, samodzielność, aktywność (zainteresowania). Dla grup integracyjnych 

sfery oddziaływań to: integracja grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa, 

umiejętność nazywania i uzasadniania aktualnych stanów emocjonalnych, rozwój 

inicjatywy własnej, koncentrowanie się na wypowiedziach pozostałych uczestników 

grupy, umiejętność kooperacji i współpracy, aktywne słuchanie i umiejętność 

relacjonowania wypowiedzi innych uczestników, umiejętność wypowiadania się na 

forum grupy, umiejętność prezentacji i autoprezentacji, rozwijanie twórczego 

myślenia.   

Najwięcej pozytywnych zmian zanotowano w grupie integracyjnej 1 – 100% (40/40). 

Grupa integracyjna 2 zanotowała 67,5% zmian. Średnia obu grup dla osób wyżej 

funkcjonujących to 83,7%. W grupach  dla osób niżej funkcjonujących średnia to 

73,6% (53/72): zanotowano odpowiednio 80,5% pozytywnych zmian (29/36) w 

grupie terapeutycznej oraz 66,6% (24/36) w grupie aktywności. Ogólny wynik – 

78,6% zanotowanych pozytywnych zmian będących przedmiotem oddziaływań Klubu 

Aktywności.  

 

 Nastąpiła poprawa jakości życia rodziny dzięki polepszeniu funkcjonowania osoby 

autystycznej będącej pod jej opieką a także dzięki fizycznemu czasowemu odciążeniu 

w opiece nad dzieckiem/podopiecznym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 

ankietach skierowanych do rodziców, badających wymagania i poziom zadowolenia z 

uczestnictwa w zajęciach ich dzieci. Ankieta zawierała 12 pytań a także miejsce na 

uwagi i wnioski. W ankiecie wzięło udział 15 rodziców/opiekunów prawnych (na 19 

możliwych – 4 nieobecności na spotkaniu). Ankieta miała charakter anonimowy. 

Większość odpowiedzi miała charakter pozytywny (173 na 180 możliwych). Zakres 

rezultatów działania Klubu Aktywności został oceniony na bardzo zadowalający (5) – 

79, zadowalający (4) – 18, dostateczny (3) – 7, wystarczający (2) – 1, 

niewystarczający (1) - 0. Wyniki ankiety wskazują na bardzo wysoki poziom 

zadowolenia rodziców z uczestnictwa ich dzieci w zajęciach Klubu.  

 

 

 

 

 



 

Ewaluacja ankiety badającej poziom zadowolenia rodziców/opiekunów  
z uczestnictwa w zajęciach klubu ich dzieci/podopiecznych. 

PYTANIA ankietowe 
ODPOWIEDZI ZAKRES 

TAK NIE 1 2 3 4 5 

Czy Państwa dziecko/podopieczny chętnie bierze udział w zajęciach 
Klubu Aktywności?  

15 0 - - - - - 

Czy uczestnictwo w Klubie wydaje się dla Państwa istotne z punktu 
widzenia rozwoju życiowego Państwa dziecka/podopiecznego? W jakim 
zakresie 

15 0 0 0 0 1 14 

Czy w opinii  Państwa i/lub najbliższego otoczenia uległo poprawie 
funkcjonowanie społeczne uczestnika Projektu? W jakim zakresie 

15 0 0 0 2 4 9 

Czy w Państwa opinii wzrosła w bieżącym roku  samodzielność 
uczestnika klubu w sferze samoobsługi i zaradności życiowej? W jakim 
zakresie.  

15 0 0 0 3 6 6 

Czy udział w zajęciach Klubu wywarł w bieżącym roku pozytywny 
wpływ na rodziny uczestników? W jakim zakresie.  

15 0 0 0 1 5 9 

Czy zajęcia klubu w Państwa przekonaniu przygotowują uczestników do 
pobytu w całodziennej placówce/ośrodku?  

14 0 - - - - - 

Czy istotne jest dla Państwa fizyczne czasowe odciążenie w opiece 
nad dzieckiem/podopiecznym? W jakim zakresie  

15 0 0 1 1 2 11 

Czy realna jest perspektywa podjęcia przez uczestników aktywności 
zawodowej?  

12 3 - - - - - 

Czy korzystali Państwo z możliwości konsultacji psychologicznych?  9 4 - - - - - 

Jak oceniają Państwo wiedzę, kompetencje i zaangażowanie zespołu 
Klubu Aktywności 

- - 0 0 0 0 15 

Czy wyrażają Państwo chęć uczestnictwa w podobnych projektach w 
najbliższej przyszłości?  

15 0 - - - - - 

Jak oceniają państwo ogólne zadowolenie z udziału w projekcie?  - - 0 0 0 0 15 

Ogółem: 180 możliwych odpowiedzi; 105 punktów za ocenę zakresu  173 7 0 1 7 18 79 

 
 

 Na gotowość do podjęcia aktywności zawodowej, na dowolnym możliwym dla 

danej osoby poziomie, składa się zarówno gotowość do uczestnictwa (możliwość 

uczestniczenia w relacji, grupie, procesie, wydarzeniu) jak i do działania (dostateczny 

poziom umiejętności wykonawczych, kompetencji pracowniczych a także 

samodzielność wykonywania danych czynności). Poprzez udział w zajęciach Klubu 

uczestnicy uczyli się rozpoznawania i dostosowywania do różnorakich norm 

społecznych oraz stosowania umiejętności interpersonalnych wyrabiając dzięki temu 

gotowość do uczestnictwa. 

Wzrost tej gotowości widoczny jest w ewaluacji (diagnoza funkcjonalna). Zajęcia w 

ramach pracowni dały możliwość kształcenia różnorodnych umiejętności 

wykonawczych niezbędnych do wyrobienia gotowości do działania. 

 

Ze względu na specyfikę zaburzenia, jakim jest autyzm oraz poziom funkcjonowania 

uczestników Klubu, osoby te  potrzebują dłuższego czasu oraz bardziej intensywnych 

oddziaływań w celu osiągnięcia znaczącej poprawy funkcjonowania oraz utrwalenia 

efektów nauczania nowych umiejętności. Wyjątkiem jest grupa integracyjna dla osób 

wysoko funkcjonujących, które często posiadają niezbędne umiejętności i 

wykształcenie zawodowe lub zdobywają je w chwili obecnej, jednakże nie są w stanie 

wykorzystać swojego potencjału z braku gotowości do uczestnictwa. Dlatego w grupie 

tej nacisk został położony właśnie na ten aspekt. 

 

 Dzięki zaobserwowanej na tym etapie rozwoju dynamice grupy wyłania się obraz 

potencjalnych struktur pobytu w ośrodku „Miejsce na Ziemi”. Dla specjalistów i 

rodziców coraz bardziej realna wydaje się perspektywa podejmowania przez 

uczestników aktywności zawodowej i/lub mieszkania w przyszłości w ośrodku. 

Wymaga to stopniowego zwiększania intensywność bycia w grupie oraz wydłużania 

czasu pobytu poza domem. 

 14 listopada złożyliśmy wniosek na kontynuację zajęć w Klubie Aktywności „Po 

drodze” w programie Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych I 

edycja PFRON 2010. Niestety ze względu na ograniczone środki nie otrzymaliśmy 

dofinansowania. Dopiero II edycja daje taką szansę.-Marzec 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

„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. 

 

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 

AUTYZM-POLSKA. 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 

 

Rezultaty miękkie 

 

Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi: 

 - dokonanie diagnozy funkcjonalnej; 

 określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności; 

 rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie; 

 wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości; 

 zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych; 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji; 

 nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, przy wykorzystaniu 

alternatywnych metod komunikacji; 

 zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i 

społecznej; 

 zwiększenie poczucia odpowiedzialności; 

 

 

Wśród rodziców i otoczenia OzA: 

 wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia OzA; 

 nowe zdefiniowanie osoby niepełnosprawnej w życiu zawodowym i społecznym; 

 wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W  NGO’s  uczestniczących w projekcie: 

 

 wzrost wiedzy i umiejętności kadr w ramach prowadzenia procesu aktywizacji 

zawodowej i społecznej OzA; 

 profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych jako placówek zajmujących  

się włączeniem społecznym OzA; 

 

 

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 do końca roku 2009 47 osób autystycznych 

bezpośrednich beneficjentów projektu. Ogółem zrekrutowano 99 osób/w tym OzA, 

rodzice, opiekunowie, terapeuci/. 

 

Rezultaty twarde będące wynikiem działań wszystkich partnerów w projekcie będą 

podane po zakończeniu realizacji zadań projektowych w opracowaniu zbiorczym,  Zespołu 

Metodycznego Fundacji Synapsis, która jest partnerem wiodącym w tym projekcie . 

 

Na koniec roku 2009 zostało wykonane lub zakończone: 

 

 Tworzenie bazy danych OzA w rejonie – lista kontaktowa do 120 OzA 

 Spotkania rekrutacyjne - rekrutacja 47 OzA i 46 rodziców i 6 terapeutów 

           (99 deklaracji udziału w projekcie) 

 Przeprowadzenie wywiadów diagnostyczno-klinicznych z OzA lub/i opiekunami 

           OzA - 47 wywiadów 

 Diagnoza funkcjonalna TTAP (skala domowa, skala obserwacji bezpośredniej, 

           skala szkoła/praca) - 47 testów 

 Opracowanie programów zajęć terapeutycznych dla 47 OzA 

 Zajęcia indywidualne - 5 4-godz. zajęć indywidualnych dla 39 OzA 

          (łącznie około 200 zajęć indywidualnych z OzA  

 Warsztaty grupowe - 7 4-godzinnych zajęć grupowych dla 13 OzA w ramach 

TUS 

          - trening umiejętności społecznych 

 Warsztaty grupowe dla rodziców, opiekunów i rodzeństwa promujące aktywność  

osób z autyzmem dla 50 osób 10 godzin 

 

 Rezultaty twarde:  

 zrekrutowanych 47 BO OzA (prawdopodobnie ukończy 46) 

 zrekrutowanych 47 BO rodziców ((prawdopodobnie ukończy 45) 

 wtz - 5 BO 

 zpch - 1 BO 

 wolny rynek - 1 BO (praca dorywcza) 

 szkoła - 1 BO studia,- 1 BO liceum,- 2 BO SPP 

 inne - 1 BO kurs przedmaturalny, 1 BO kurs dla bezrobotnych, 1 BO ŚDP  

 

Końcowe sprawozdanie po 02 2010 roku. 

 

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 dniu   

 1.12.2009 odbyła się w 3 Sektorze z okazji Tygodnia Autyzmu promocja projektu.  

Podczas warsztatów „Wsparcie Osób z Autyzmem” zorganizowanych dla rodziców przez 

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu w formie wystawy zaprezentowane 

zostały działania i prace uczestników Klubu Aktywności. W formie wykładu przedstawiona 

została historia i strategia rozwoju Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, a 

także główne założenia projektu oraz sposoby ich realizacji.  

 

 

 



 

Na promocję projektu oprócz rodziców i opiekunów osób z autyzmem zostali zaproszeni 

przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz dorosłych 

osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem. 

 

Szczególnie podkreślana była idea systemowego wsparcia osób autystycznych i 

wypracowywania form pomocowych, także szansy jaką niesie wypracowanie form 

aktywizacji osób autystycznych w ramach pilotażowego projektu „wsparcie osób z 

autyzmem” i wdrożenia tego modelu wsparcia w następnych latach najpierw w kilku 

regionach, następnie w całym kraju. Założeniem jest by te działania mogły być 

finansowane ze środków Unii Europejskiej.  

 Wydrukowaliśmy wiele materiałów popularyzujących wiedzę o autyzmie, 

aktywizację społeczną i zawodową dorosłych osób z autyzmem. 

 Na stronie www.ngo.pl zamieszczono artykuł dotyczący idei budowy ośrodka 

„Miejsce na ziemi”.  

 17 kwiecień – godzinna audycja radiowa w radiu ‘Rodzina” pl. Katedralny 4- 92 fm 

Autyzm i Stowarzyszenie ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. 
 Akcja 1% to rzecznictwo potrzeb osób z autyzmem. W ramach tej akcji 

wydrukowaliśmy około 3000 ulotek, umieściliśmy box w „gazecie Prawnej i płytę 

do wydania gazety z naszą organizacja. Także portal „Nasze miasto” prze jeden 

miesiąc edytował nasz baner 1%,również 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 ,domena za 0zł. 

 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. 

 Prowadziliśmy niezbędne działania związane z projektem ‘miejsce na ziemi” – 

przyłącze gazowe do działki. 

 22.04 2009 uczestniczyliśmy w debacie w Sejmie RP „Mieszkalnictwo dla osób z 

autyzmem. Sytuacja w Polsce i we Francji 

 W listopadzie 2009 roku  finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i 

młodzieży autystycznej. Przyznano nagrodę specjalna im. Daniela Szulca. 

 Złożyliśmy ofertę partnerstwa w II edycji projektu ‘wsparcie osób z autyzmem” 

PFRON. 

 

 

3 .Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

4 .Odpisy Uchwał Zarządu 

 

 

5 .Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 

źródeł  
 

Przychody  260241,42 

składki członkowskie 1250 

dotacja UM 70000,00 

dotacja PFRON 91877,78 

wpływy z 1% 66904,30 

darowizna 4269,50 

wpłaty na "miejsce na ziemi" 11150,00 

refundacja Synapsis 6276,48 

odsetki z lokat 8513,36 
 
 
 
 
 

 

http://www.ngo.pl/
http://www.autyzm.wroclaw.pl/


 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach 
 

 Koszty      25 472.74 

 
Koszty statutowe 

 wydatki do refundacji SYNAPSIS 6276,48 

koszty reklamy 1% 5464,91 

wynagrodzenia 10200,00 

pozostałe koszty statutowe 3531,35 

  

  koszty ogólne 

 

     6639.19 

 

materiały 325,92 

usługi 5863,27 

podatki i opłaty 60,00 

pozostałe 390,00 

  

   
koszty Klubu Aktywności 

 

 
       82 815.37 

 

koszty osobowe administracji 3816,00 

koszty osobowe merytoryczne 74962,00 

koszty rzeczowe 4037,37 

  

  koszty "Wsparcie osób z  autyzmem” 

 

        91877,78 

 

materiały biurowe 1002,84 

wynagrodzenia 73800,00 

materiały na zajęcia 5147,94 

wynajem 4000,00 

zakup sprzętu 7927,00 

  7. Dane o zatrudnieniu 
 

 dane o zatrudnieniu: 

 

 

 

umowy zlecenie 165284,00 

podatek 11191,80 

składka zdrowotna 14649,81 

  8. Aktywa na dzień 31.12.2009 rok 
 
 

 Aktywa 

 

      559219,20 

 

środki pieniężne w kasie 423,77 

środki pieniężne w banku 59176,43 

środki pieniężne na lokacie 250000,00 

środki trwałe (grunt) 249619,00 

 
 
 

 



 

9. Zobowiązania podatkowe regulowane są na bieżąco na podstawie składanych 
deklaracji 
 
10. kontroli w 2009 nie było 
 
 
 
W załączeniu sprawozdanie finansowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrocław.5 lutego 2010r. 

   
 

 

   

 



 

 Informacja dodatkowa  

do sprawozdania finansowego za 2009 rok  

Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu 

we Wrocławiu 

 

 
A. Księgi w roku 2009 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 

59600,20 zł oraz środki na lokacie bankowej w kwocie 250000 zł. 

 
4. Na fundusz własny składają się:  

fundusz statutowy  482661,58  zł.  

bilansowa nadwyżka przychodów nad kosztami  53435,40 zł.  

 

5. Zobowiązania wynoszą kwotę 0 zł.  

  

6. Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 23122,22 zł i obejmują niewykorzystaną część środków 

z dotacji, której realizacja będzie kontynuowana w roku 2010. 

 
  

7. Rachunek wyników:  

 

Na przychody złożyły się  

przychody z działalności nieodpłatnej – dotacje – 161877,78 zł  

darowizny – 15419,50 zł 

składki członkowskie – 1250 zł 

wpływy z 1% - 66904,30 zł 

przychody finansowe (z tyt. odsetek) – 8513,36 zł 



 

pozostałe przychody (z tyt. zaokrągleń) – 0,40 zł 

 

Razem 253965,34 zł.  

 

 
Wydatki dotyczyły:  

Realizacji zadań statutowych w sumie – 200165,89 zł.  

Administracji  - 6639,19 zł.  

kosztów pozostałych – 1,10 zł 

koszty finansowe – 0,24 zł 

 

Razem 206806,42 zł.  

 

Struktura przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej – dotacje: 

 Gmina Wrocław – 70000,00 zł 

 PFRON – 91877,78 zł 

 

Wynik na działalności statutowej: 

przychody statutowe    251728,06 zł 

koszty statutowe              200165,89 zł 

dochód na działalności statutowej     51562,17 zł 

 

Rozliczenie dla celów podatkowych  

Między wynikiem bilansowym a podatkowym nie występują żadne różnice. 

 
Nadwyżka przychodów nad kosztami 53435,40 zł.  

Nadwyżka w całości jest przeznaczona na cele statutowe.  

 

W dniu 31.12.2008 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  05.02.2010 r.  

 

Magdalena Maniszewska        Zarząd 

Stowarzyszenia 
imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu REGON: 930585510 

 
Wrocław, ul. Lelewela 13/6 

  (Nazwa jednostki) (Numer statystyczny) 

 

 
                                          Rachunek wyników za 2009r. 

  

    
    

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 2 3 4 

A. 
Przychody z działalności statutowej 117 403,51  251 728,06  

I. 
Składki brutto określone statutem 1 550,00  1 250,00  

II. 
Inne przychody określone statutem 115 853,51  250 478,06  

1 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 54 808,01  250 478,06  

2 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego     

3 
Pozostałe przychody określone statutem 61 045,50  0,00  

B. 
Koszty realizacji zadań statutowych 75 094,41  200 165,89  

1 
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego 74 141,08  180 969,63  

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 

publicznego     

3 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 953,33  19 196,26  

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub 

ujemna) (A-B) 42 309,10  51 562,17  

D. 
Koszty administracyjne 5 757,77  6 639,19  

1 
Zużycie materiałów i energii 229,49  325,92  

2 
Usługi obce 3 528,28  5 863,27  

3 
Podatki i opłaty   60,00  

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 000,00    

5 
Amortyzacja     

6 
Pozostałe   390,00  

E. 
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)   0,40  

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)   1,10  

G. 
Przychody finansowe 6 106,50  8 513,36  

H. 
Koszty finansowe 18 565,06  0,24  

I. 
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia 

lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 24 092,77  53 435,40  

J. 
Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  

I. 
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia     

II. 
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna     

K. 
Wynik finansowy ogółem (I+J) 24 092,77  53 435,40  

I. 
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)     

II. 
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)     

 

    

   Wrocław, 05.02.2010  ………………………..  

Data sporządzenia:  Podpisy  
 

    



 
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu BILANS 

   Wrocław, ul. Lelewela 13/6 

    

REGON: 930585510 

(nazwa jednostki) 

 

na dzień 31. 12 .2009  

 

(numer statystyczny) 

 

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

        Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 249 619,00  249 619,00  A Fundusze własne 482 661,58  536 096,98  

I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy 458 568,81  482 661,58  

II Rzeczowe aktywa trwałe 249 619,00  249 619,00  II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III Należności długoterminowe     III 
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy 
24 092,77  53 435,40  

IV Inwestycje długoterminowe     1 
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia) 
24 092,77  53 435,40  

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    2 

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna) 
    

B Aktywa obrotowe 233 042,58  309 600,20  B 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
0,00  23 122,22  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     I 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu 

kredytów i pożyczek 
    

II Należności krótkoterminowe     

II 
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne 
0,00  0,00  

1 Kredyty i pożyczki     

2 Inne zobowiązania     

3 Fundusze specjalne     

III Inwestycje krótkoterminowe 233 042,58  309 600,20  III Rezerwy na zobowiązania     

1 Środki pieniężne 233 042,58  59 600,20  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  23 122,22  

2 Pozostałe aktywa finansowe   250 000,00  1 
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
  23 122,22  

C 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    2 Inne rozliczenia międzyokresowe     

  Suma bilansowa 482 661,58  559 219,20    Suma bilansowa 482 661,58  559 219,20  

Wrocław, 05.02.2010 

    

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

Data sporządzenia  

   

Podpisy 

  
    



 
 

 

 

 

 

 


