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Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo PODLASKIE

Powiat MIASTO BIAŁYSTOK

Gmina BIAŁYSTOK

Ulica BUKOWSKIEGO

Nr domu 4

Nr lokalu ----------

Miejscowość BIAŁYSTOK

Kod pocztowy 15-066

Poczta BIAŁYSTOK

Nr telefonu 85 732 23 45

Nr faxu 85 732 23 45

E-mail jasny_cel@wp.pl

Strona www

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

051980929

www.jasnycel.pl

01.02.2001r.
12.04.2007r.
6. Numer KRS

0000000168
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Andrzej Jacek Reszuta – Przewodniczący Zarządu
7. Skład organu zarządzającego
organizacji
Anna Marczak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Tomasz Lipka – Członek Zarządu
Joanna Małgorzata Kobus – Członek Zarządu
Paweł Mariankowski – Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub
nadzoru organizacji

Jolanta Szyszło – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

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

Agnieszka Domańska – Członek Komisji Rewizyjnej
Teresa Zimnoch – Członek Komisji Rewizyjnej
Celem
Stowarzyszenia
jest
niesienie
wszechstronnej
pomocy
dzieciom
z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie
wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej aktywności życiowej,
zawodowej i społecznej. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi
zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, poprzez
indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w zakresie fizjoterapii, terapii ruchowej, masażu
leczniczego itd; indywidualną i zbiorową działalność psychologów, psychoterapeutów; terapię
logopedyczną, w in. formach,
2) organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontraktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci
z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego,

3) organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno - adaptacyjnych dla dzieci
z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego a także współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą.
9. Cele statutowe organizacji
układu
nerwowego
układu
nerwowego,
4) nawiązanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi
(Należy opisać cele na podstawie statutu w zakresie pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych
organizacji)
wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; upowszechnianie wiedzy teoretycznej
w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych
wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego celem jej praktycznego wykorzystania,
5 5) organizowanie i prowadzenie innych form działalności oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu
dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych,
6) prowadzenie działalności wydawniczej,
7) Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej stowarzyszeniami
oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
8) Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,
9) Prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym,
a w szczególności Systemu Nauczania Kierowanego.
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Cele zawarte w statucie realizowane są w placówce w szczególności poprzez prowadzenie działań rehabilitacyjno –
edukacyjno - społecznych na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych
wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
Członkowie Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” z siedzibą
w Białymstoku dążąc do realizacji celów statutowych utworzyli w 2005r. specjalistyczny Ośrodek Dziennej Terapii pod
nazwą NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Jasny Cel”,
gdzie
komórką
organizacyjną
od
września
2007
r. jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” w Białymstoku, a także we wrześniu 2012r. została utworzona
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Jasny Cel” Nr 12 w Białymstoku, które tworzą nieodłączną, spójną część
NZOZ - Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
Ośrodek przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, które ze względu na stopień swojej odmienności nie znajdują
miejsca w placówkach integracyjnych.
Nasi podopieczni korzystają w jednym miejscu z rehabilitacji i edukacji oraz terapii: psychologicznej, logopedycznej,
muzykoterapii, integracji sensorycznej i porad lekarskich. Ośrodek pracuje Systemem Nauczania Kierowanego, który
wywodzi się z węgierskie metody PetÖ. Jest to zorganizowany program oddziaływania na dziecko z porażeniem
mózgowym w zakresie ruchu, intelektu i integracji społecznej.
-Rehabilitacja ruchowa obejmuje między innymi naukę prawidłowych wzorców ruchowych, kontroli postawy,
usprawnienie manualne,

10. Sposób realizacji celów
statutowych organizacji

-Zajęcia dydaktyczne są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci i obejmują między innymi: kształtowanie
umiejętności komunikacji, rozwijanie wyobraźni, słownictwa, stymulację zmysłów, ćwiczenia koncentracji uwagi
(Należy opisać sposób realizacji celów i wytrwałości,
statutowych organizacji na podstawie
statutu organizacji)
-Zajęcia wychowawcze mają na celu integrację w grupie, kształtowanie zachowań społecznych
Wykorzystany model usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest znaną i uznaną na świecie metodą.
W Polsce ośrodkiem wzorcowym usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Systemu Nauczania
Kierowanego jest NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu.
System ten na grunt Polski przeniosła dr Zofia Kułakowska, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kierowanego
Nauczania. Nasze Stowarzyszenie jest członkiem tego Towarzystwa. Czerpie stamtąd, jak też z Ośrodka w Zamościu,
wiedzę merytoryczną dotyczącą pracy Systemem Nauczania Kierowanego (szkolenia, konferencje, bezpośrednie
kontakty z ludźmi zaangażowanymi w System Kierowanego Nauczania). Od 21.06.2010r. Podlaskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”.
Ośrodek „Jasny Cel” prowadzi systematyczne zajęcia terapeutyczne, których celem było i jest przygotowanie dziecka z
mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego do możliwie samodzielnego życia, w jego najbliższym otoczeniu, środowisku.
W roku sprawozdawczym zajęcia prowadzone były w 7 grupach terapeutycznych pobytu dziennego, 2 grupach
popołudniowych tzw. Grupie „ Rodzic z Dzieckiem” oraz na zajęciach indywidualnych.
Rehabilitacja w wyżej wymienionych grupach odbywała się podczas zajęć rehabilitacyjnych. Usprawnianie odbywało
się głównie wg Systemu Nauczania Kierowanego oraz innych metod, które pozwalają jak najlepiej przygotować dzieci
do dalszych etapów rozwoju.

11. Najważniejsze sfery działalności
pożytku publicznego

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Edukacji, oświaty i wychowania

(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)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Stowarzyszenie w 2013 r. prowadziło:
I. NZOZ – Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
w Białymstoku:
1) Oddział dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
2 Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” w Białymstoku,
3) Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Jasny Cel” Nr 12 w Białymstoku.
Wszystkie wymienione podmioty stanowią spójną i nierozerwalną całość w prowadzonym przez nas
systemie usprawniania – Systemie Nauczania Kierowanego.
II. W ramach NZOZ – Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym działa popołudniowa Grupa „Rodzic z Dzieckiem” (zajęcia indywidualne wg zaleceń lekarza).
III. Wykonano częściową przebudowę i remont pomieszczeń znajdujących się w użytkowaniu
Stowarzyszenia „Jasny Cel” (gabinet masażu, gabinet laseroterapii, gabinet rehabilitacji, dostosowano
2 sale do pobytu dziennego dzieci).
IV. Udział w Ogólnopolskiej Federacji Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w ramach projektu
Sieć MPD (członkostwo w Zarządzie),
V. Udział członków Zarządu w warsztatach dla kadry zarządzającej i menedżerów organizacji
pozarządowych. Warsztaty odbyły się w ramach projekty „Sprawnie w Sieci” w Zamościu.
VI. Udział członków Zarządu i pracowników w Konferencji „Od pacjenta i ucznia do obywatela” –
uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w głównym nurcie życia społecznego.
Doświadczenie polskie i brytyjskie”. Konferencja odbyła się w Zamościu.
1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

VII. Przeszkolono pracownika z systemu zintegrowanego usprawniania z modułu – rozwój AAC: wsparcie
równoległe strategii w edukacji i opiece zdrowotnej poprzez międzynarodową współpracę. Szkolenie
odbyło się w ramach projektu „Sprawnie w Sieci” w Zamościu.
VIII. Współpracę z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych:
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska”
w Warszawie,
- Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi,
- Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
w Mińsku Mazowieckim,
- Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” we Wrocławiu,
- Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu;
IX. Udział specjalisty ds. Nauczania Kierowanego pani Anny Krakowskiej w Miejskiej Społecznej Radzie
ds. Osób Niepełnosprawnych.
X. Prowadzono współpracę w ramach praktyk studenckich z:
- Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku,
- Wyższą Szkołą Społeczno – Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie,
- Szkołą Policealną COSINUS w Białymstoku.
XI. Przeprowadzono kampanię związaną z pozyskaniem 1% podatku.
XII. Realizowano projekty dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z Urzędu Miasta Białystok, z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Urzędu
Wojewódzkiego.
XIV. Zorganizowano zbieranie nakrętek na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Jasny Cel’.
XV. Nawiązano współpracę z C.H. Auchan Hetmańska, Leroy Merlin Hetmańska, Leroy Merlin
Produkcyjna, Selgros Cash & Carry, Makro Cash and Carry Polska S. A. Białystok.
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2.Zasięg terytorialny
prowadzonej przez
organizację działalności
pożytku publicznego

Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium całego kraju.

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

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 opiekuńczo-wychowawcze określone w
Tak
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne X Nie
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

Lp
1

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Nazwa placówki
-

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

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

Osoby
fizyczne

77

Osoby
prawne

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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W roku 2013 usprawnianie kompleksowe i wieloprofilowe dzieci (z mózgowym porażeniem
dziecięcym i uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) było prowadzone w budynku przy
ul. Bukowskiego 4, który częściowo został przekazany aktem notarialnym w odpłatne
użytkowanie na okres 20 lat Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem
Mózgowym „Jasny Cel” w marcu 2012r. Pod opieką Ośrodka znajdowało się łącznie (w 7
grupach dziennych, 2 grupach ”Rodzic z Dzieckiem”, a także na zajęciach indywidualnych) 77
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych
wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
Rehabilitacja w 7 grupach dziennych (2 grupach nauczania Systemu Nauczania Kierowanego, 4
grupach rewalidacyjnych oraz w 1 grupie rewalidacyjno - wychowawczej) odbywała się podczas
zajęć rehabilitacyjnych. Usprawnianie odbywało się głównie wg Systemu Nauczania
Kierowanego oraz innych metod, które pozwalają jak najlepiej przygotować dzieci do dalszych
etapów rozwoju. Praca w wymienionych grupach zapewniała integrację rehabilitacji z
elementami edukacji oraz specjalistycznej terapii (logopedycznej i psychologicznej, NDT i PNF
muzykoterapii i itp.) w jednym miejscu i czasie.
Cyklicznie odbywały się porady i konsultacje lekarskie, a także spotkania zespołów
terapeutycznych tzw. TEAMY-y każdej istniejącej grupy. W spotkaniach tych uczestniczyli
terapeuci i specjaliści pracujący z dziećmi z danej grupy wraz z lekarzem. Podczas takich
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej spotkań następowała:
działalności pożytku
-wymiana obserwacji, doświadczeń dotyczących dziecka w danej grupie,
publicznego
-dzielenie się zaleceniami,
(Należy podać informację na temat
-wspólne ustalenie kierunku działań w danej grupie.
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)

Oprócz tego wszyscy terapeuci i specjaliści przeciętnie raz na pół roku uczestniczyli w spotkaniu
całego zespołu terapeutycznego, gdzie przekazywane były informacje dotyczące terapii
powierzonych nam dzieci. Również systematycznie udzielane były wskazówki rodzicom.
Praca w wymienionych grupach zapewniała integracje rehabilitacji z elementami edukacji oraz
specjalistycznej terapii (logopedycznej i psychologicznej, itp.) w jednym miejscu i czasie. Przez
to następowała: coraz większa, intelektualna, społeczna, komunikacyjna i fizyczna sprawność
dzieci, co umożliwiło coraz lepsze funkcjonowanie dziecka w rodzinie. Rodzice zaś mieli szanse
podjęcia pracy zawodowej bez konieczności pełnienia całodobowej opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem w domu. Poprzez łagodzenie stresu związanego wychowaniem
dziecka niepełnosprawnego następowało polepszenie jakości życia i funkcjonowania całej
rodziny.
W Ośrodku prowadzone również były zajęcia w 2 grupach „Rodzic z Dzieckiem”. Zajęcia
prowadzone były równolegle przez fizjoterapeutę i pedagoga w godzinach popołudniowych.
Dzieci z rodzicem/opiekunem spotykały się z terapeutami podczas 2 godzinnych sesji
grupowych. Podczas wspólnej zabawy dzieci uczyły się bycia grupie, gdzie wprowadzane były
elementy Systemu Nauczania Kierowanego. Rodzice poznawali się ze sobą, dzielili się własnymi
problemami i przez to stopniowo stawali się dla siebie grupą samopomocową.
Oprócz dzieci uczęszczających do grup, do Ośrodka przyjeżdżały też dzieci w wieku od kilku
miesięcy do 22 lat, którym ustalane były przez lekarza potrzebne zabiegi indywidualne.
Kod PKD: 9499Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Kod PKD: 8510Z

Wychowanie Przedszkolne

Kod PKD: 8690A

Działalność fizjoterapeutyczna

2.Zasięg
terytorialny
prowadzonej przez organizację
nieodpłatnej
działalności
Nie dotyczy
pożytku publicznego
(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
Tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku
x Nie
publicznego
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Nie dotyczy
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)

Kod PKD:

Nie dotyczy

Kod PKD:

Nie dotyczy

Kod PKD:

Nie dotyczy

3.
Zasięg
terytorialny
prowadzonej przez organizację
odpłatnej działalności pożytku
Nie dotyczy
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”,
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Tak
X Nie

Nie dotyczy

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

Kod PKD:

Nie dotyczy

Kod PKD:

Nie dotyczy

Kod PKD:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

(Należy wskazać np. „gmina”,
„powiat”, „województwo”, „cały kraj”,
„zagranica”)
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników /
zysków i strat)

2 336 328, 95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0, 00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

33 239, 56 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

141 018, 07 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

2 121 252, 07 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
ty b) ze środków budżetu państwa
m
: c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

0, 00 zł
1 866 252, 07 zł
255 000,00 zł
0, 00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

20 451, 60 zł

a) ze składek członkowskich

3 640, 00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

12 992, 52 zł

c) z darowizn od osób prawnych

1 519, 08 zł

w
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
ty
m
e) ze spadków, zapisów
:

0, 00 zł
0, 00 zł

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

0, 00

zł

2 300, 00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0, 00 zł

8. Z innych źródeł

20 367, 65 zł
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
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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

778 218, 74 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

87 305, 75 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

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Bukowskiego 4

68 511 , 00 zł

Sprzęt rehabilitacyjny

10 320, 00 zł

8 474 , 75 zł
Kampania informacyjna w związku z pozyskaniem środków z 1%
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
3

1

-

0, 00 zł

2

-

0, 00 zł

3

-

0, 00 zł

4

-

0, 00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie
sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

2 194 207, 39 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

w
tym
:

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

18 794 ,75 zł

2 122 592, 71 zł

10 320, 00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0, 00 zł

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:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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45 268, 62 zł

0, 00 zł

8 474, 75 zł

8 474, 75 zł

17 871, 31 zł

0, 00 zł

1. Organizacja korzystała z
następujących zwolnień

x z podatku dochodowego od osób prawnych
x z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
x z opłaty skarbowej

z opłat sądowych
z innych zwolnień _>jakich?

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego X Tak
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i
Nie
telewizji o prowadzonej działalności pożytku
nie
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)

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:

Własność
Użytkowanie
wieczyste
Najem
X Użytkownie
Użyczenie
Dzierżawa
Nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie
stosunku pracy

60 osób

(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)

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
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2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

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

47, 26 etatów

X tak
nie
55 osób fizycznych
0 osób prawnych

10

osób

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 53

członków

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)

X tak

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)

a) członkowie organizacji

0 osób
0 osób
0 osób

b) pracownicy organizacji
w
tym c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
:
d)członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób
0 osób

e) inne osoby
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 30 dni

5 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

0 osób
0 osób

b) pracownicy organizacji
w
tym c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
:
d) członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób

e) inne osoby

5 osób

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

a) z tytułu umów o pracę

1 299 667, 78 zł
1 230 628 , 81 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym
:

1 408 294, 94 zł

nagrody

18 299, 72 zł

premie

50 739, 25 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0, 00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

108 627, 16 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego
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1 033 107, 48 zł

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

0, 00 zł
0, 00 zł

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

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
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, 00 zł
2 768, 14 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
6 200, 00 zł

Nie dotyczy

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
Tak
x Nie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

0, 00 zł

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

Nie dotyczy

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

X tak
nie

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

Lp

Nazwa zadania

1

„Chcę rozwijać się z rówieśnikami”

Kwota
255 000, 00 zł

2

-

0, 00 zł

3

-

0, 00 zł

4

-

0, 00 zł
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5

0, 00 zł

-

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

X tak

Nie

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

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

Rozwijam swoje możliwości i zdolności

2

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”

3

„GRUPA MOIM WSPARCIEM-rehabilitacja i edukacja w grupie rówieśniczej”

26 707, 00 zł
6000, 00 zł
92 815, 00 zł

4

-

0, 00 zł

5

-

0, 00 zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia
Tak
publiczne

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

Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

0, 00 zł

2

-

0, 00 zł

3

-

0, 00 zł

4

-

0, 00 zł

5

-

0, 00 zł

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

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

1

-

-

-

%

-

%

2

-

-

-

%

-

%

3

-

-

-

%

-

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

13

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

2

-

3

-

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Kontrola ws. spełniania warunków z art.
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty
Kontrola w celu sprawdzenia
Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowy w
2
przestrzegania przepisów prawa pracy
Białymstoku
Kontrola ws. wydatkowania środków
finansowych pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób
Podlaski Urząd Wojewódzki
3
fizycznych przekazanych w 2011 r. i 2012
r.
Kontrola ws. prawidłowości wydawania
Okręgowa Stacja Sanitarno
4
posiłków
Epidemiologiczna w Białymstoku
Kontrola ws. prawidłowości realizacji
umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza
Podlaski Oddział Wojewódzkiego
w latach 2013-1013 w zakresie
5
Narodowego Funduszu Zdrowia
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego
Kontrola kompleksowa w zakresie oceny
Państwowa Stacja Sanitarno
6
stanu sanitarnego placówki
Epidemiologiczna w Białymstoku
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na
podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
Tak
2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra
x Nie
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
1

Data zakończenia
kontroli
26.02.2013
24.06.2013

26.07.2013

23.10.2013

28.10.2013

31.10.2013

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia sprawozdania
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja
posiada pieczęć

