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Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

warszawski

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Gmina

Powiat

Kopińska

6/10

-

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

02-321

Warszawa

22 822 03 44

Nr faxu

E-mail

Strona WWW

22 822 03-44 w. 32

tecza@idn.org.pl

WWW.tecza.org

Miejscowość

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

02158863

14.03.2002
14.03.2005
6. Numer KRS

1

0000095698

ANNA WITARZEWSKA – PREZES ZARZĄDU
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

IZA GROCHOWSKA-TOMASIK – WICEPREZES ZARZĄDU
HALINA FRANKOWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU
KRYSTYNA FURJAN – SKARBNIK
EWA OSIEWICZ-MACIEJCZYK – SEKRETARZ ZARZĄDU
ANDRZEJ KRAJEWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
ANGELIKA BRONIEWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

ANNA LALAK – PRZEWODNICZĄCA KRAJOWEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ
JOLANTA JABŁOŃSKA – wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli Rewizyjnej
lub nadzoru)
PIOTR SKOLUD – sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

1)

działalność na rzecz dobra dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w
szczególności
niewidomych
i
słabowidzących
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami,

2)

niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy
dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności dzieciom i
osobom niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

3)

niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna
rodzinom wychowującym dzieci i osoby niewidome i słabowidzące oraz
wyrównywanie życiowych szans tych rodzin, w tym pomoc i wspieranie w
osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich
życia,

4)

działalność charytatywna na rzecz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w
szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,

5)

ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i
słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz
dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia,

6)

promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań
prozdrowotnych w dziedzinach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia,
poprawą widzenia, poprawą jakości życia osób niewidomych i słabowidzących,

7)

nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób niewidomych
i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

8)

upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji,
rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z
zaburzeniami widzenia, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i
szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób zawodowo zajmujących się pracą z
niepełnosprawnymi,

9)

przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających dzieciom i
osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności osobom ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10) zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń widzenia i powstawaniu (pogłębianiu się)
dodatkowych, współistniejących ze wzrokową, niesprawności,
11) wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i osób niewidomych
i słabowidzących, w tym dzieci i osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami we
wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia
niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej
samodzielności i niezależności życiowej,
12) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i
integracyjnych placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska
sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych
środowisk,
13) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym opuszczającym placówki
terapeutyczne, lecznicze i edukacyjne,
14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych
słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,

i

15) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób
niewidomych
i
słabowidzących,
w
tym
osób
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
16) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
osób niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi
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niepełnosprawnościami,
17) ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych,
w tym niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
18) kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie
wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej
dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności dzieci i osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, w tym kształtowanie

zrozumienia, akceptacji i innych postaw pro społecznych wobec tej grupy
osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
19) reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących i
ich rodzin,
20) działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny
i terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia dzieci i osób
niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami.

1)

organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci i
osób niewidomych i słabowidzących,

2)

prowadzenie
niepublicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej,
poradni
specjalistycznych, poradni diagnostycznych dla dzieci i osób niewidomych i
słabowidzących,

3)

organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, w tym
niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych i szkolno
– wychowawczych, placówek wczesnego wspomagania rozwoju, poradni
psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych

4)

organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, świadczenie usług
terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń
zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych
form pomocy osobom i dzieciom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności
osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym świadczenie usług
domowych, również dla dzieci i osób pozostających poza opieką placówek
leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjnych,

5)

dowóz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami do prowadzonych na ich rzecz placówek
leczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeutycznych,

6)

inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa,
wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin osób i dzieci niewidomych i
słabowidzących,

7)

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym bądź
zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i
rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych,

8)

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

pomoc finansową i rzeczową rodzinom dzieci niewidomych i słabowidzących,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym
dzieciom,

9)

opracowywanie raportów o sytuacji społecznej dzieci i osób niewidomych i
słabowidzących i ich rodzin,

10) spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje,
konferencje, wykłady, dyskusje; organizowanie krajowych i międzynarodowych
konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem
profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i terapii dla
osób zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc
dzieciom i osobom niewidomym i słabo widzącym,
12) działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie,
opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących
problemów osób niewidomych i słabowidzących, a także gromadzenie wszelkiej
dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją
celów statutowych oraz prowadzenie banku informacji o dzieciach i osobach
niewidomych i słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy
niepełnosprawnych;
13) promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób i dzieci
niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, w oparciu o własne doświadczenia,
14) prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy
psychologicznej dla rodzin osób i dzieci niewidomych i słabowidzących,
15) poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie zdobywania
umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych i
słabowidzących,
16) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych
i ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla
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osób i dzieci niewidomych i słabowidzących,
17) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych form
usprawniania fizycznego dzieci i osób niewidomych i słabowidzących,
18) organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z
twórczością osób niewidomych, słabowidzących i ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat ich
twórczości; organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych
imprez integracyjnych,
20) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych,
21) wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo) innych organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych
i słabowidzących,
22) współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia
wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych, słabowidzących oraz ich sytuacji
życiowej i społecznej,
23) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności
statutowej,
24) podejmowanie działalności gospodarczej,
25) inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

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)

1. Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie
2. Ochrona i promocja zdrowia
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
Do najważniejszych działań realizowanych w okresie sprawozdawczym (rok 2011) należało:
I.

Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi
Niepełnosprawnościami, w tym:
1. Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul.
Kopińskiej 6/10, w skład którego wchodzą:
a) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” (14 dzieci)
b) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (41 osób)
2. Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul.
Leonarda 12, w skład którego wchodzą:
a) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – filia (19 osób)

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

b) Ośrodek wsparcia dla osób dorosłych (28 osób)
3. Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15 (120 dzieci). W Poradni działał zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który
obejmował pomocą małe dzieci z dysfunkcjami wzroku posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju. W ramach Poradni świadczono również terapeutyczne usługi domowe dla dzieci i ich rodzin.
II. Prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych i rehabilitacyjnych w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Tęcza” (400 osób w skali roku). Działalność medyczno-rehabilitacyjna oparta była na umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia
(umowa wieloletnia) w ramach następujących kontraktów:
1.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym w dwóch lokalizacjach (Ośrodek
przy ul. Kopińskiej, Ośrodek przy ul. Leonarda)

2.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym realizowana w Ośrodku przy ul. Leonarda 12.

W placówkach Stowarzyszenia działalność medyczna i rehabilitacyjna prowadzona była równolegle do programów oświatowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami ustawowymi. Każdy z podopiecznych Zespołu Ośrodków objęty został
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kompleksowym programem medyczno-rehabilitacyjnym i edukacyjnym.
III.

Poradnictwo, pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin, w tym:
- pomoc socjalna: interwencje, porady; pomoc w załatwieniu wsparcia finansowego z OPS i innych instytucji
(pisma, interwencje); wywiady środowiskowe;
- działalność Komisji Pomocy Rodzinie - pomoc materialna rodzinom będącym w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej w formie refundacji zakupu leków, odzieży, obuwia;
- inne formy wsparcia – pomoc rodzinom w sytuacjach losowych, zwolnienie lub rozłożenie na raty opłat
związanych z pobytem dziecka w placówce.
Łącznie różnymi formami pomocy objętych zostało ponad 60 rodzin.

IV.

Dowóz dzieci do placówek. Transportem należącym do Stowarzyszenia dowożono codziennie 10 osób
niepełnosprawnych, uczestników zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych w prowadzonych przez Stowarzyszenie
placówkach.

V.

Organizowanie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza”, w ramach którego odbyło się
5 cyklów szkoleniowych dofinansowanych przez PFRON, M. St. Warszawa oraz Urząd Marszałkowski. Tematy
szkoleń to:
1. Metody i techniki muzykoterapii,
2. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym
niepełnosprawnością,
3.Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem
niepełnosprawnym,
4. Powiedz mi, pokaż, pozwól przeżyć – warsztat teatralny,
5. Terapia przez sztuki plastyczne – ceramika.
W szkoleniach i kursach wzięło udział łącznie 106 osób: kadra specjalistów oraz rodzice/opiekunowie osób
niepełnosprawnych.
VI.
W roku 2011 zorganizowaliśmy dwutygodniowy wakacyjny turnus dla 22 rodzin wychowujących osobę
niepełnosprawną, członków Stowarzyszenia. Do opieki nad osobami niepełnosprawnymi pozyskaliśmy 5
wolontariuszy, studentów uczelni pedagogicznych.
VII.
Stowarzyszenie inicjowało i prowadziło różne formy wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin dzieci
niewidomych i słabowidzących zarówno tych, które znajdują się pod opieką placówek Stowarzyszenia, jak i spoza
tego kręgu, w tym również dla rodziców dzieci cierpiących na nowotwory oczu; poradnictwo telefoniczne i przez
Internet, prowadzenie strony internetowej www.tecza.org , a w jej ramach zakładek „Informacje dla rodziców” i
„Ekspert radzi” (specjalistyczne doradztwo dla rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku).
VIII.
Stowarzyszenie wspomagało rodziny dzieci cierpiących na nowotwory oczu w kontaktach z ośrodkami
zagranicznymi, w których wprowadzono nowatorskie metody leczenia siatkówczaka (retinoblastomy) - pomoc w
załatwieniu noclegu, przelotu, nawiązaniu kontaktów ze szpitalem. Taką pomoc otrzymało 5 rodzin.
IX.
Stowarzyszenie zainicjowało i prowadziło na Facebooku swój profil pt. „Kochać mądrze”, którego ideą jest
dzielenie się dobrymi wzorcami i praktykami w dziedzinie wychowania dziecka, mądrego i aktywnego spędzania z
nim czasu, doboru zabawek i pomocy służących jego rozwojowi.
X.
Stowarzyszenie zorganizowało kilka imprez i spotkań o charakterze kulturalno-świąteczno-integracyjnym dla
rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko, w tym spotkanie wigilijne dla wszystkich członków
Stowarzyszenia (również dla tych członków, których dzieci nie uczęszczają do placówek prowadzonych przez
Stowarzyszenie) oraz imprezy okolicznościowe w ośrodkach dla dzieci i młodzieży (przedstawienia teatralne,
imprezy muzyczne, zabawy, imprezy plenerowe, spotkania świąteczne).
XI.
Systematycznie prowadzone były różne formy edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej
dla rodzin dzieci i osób niewidomych, słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zagrożonych
niepełnosprawnością wzrokową, w tym kursy i szkolenia o charakterze warsztatowym, terapeutyczne zajęcia
grupowe dla rodziców i dzieci, indywidualna, systematyczna pomoc i terapia psychologiczna.
XII.
Stowarzyszenie rozpowszechniało i promowało metody terapii, edukacji i rehabilitacji dzieci i osób
niewidomych i słabowidzących organizując swoje stanowiska i biorąc udział w festynach, imprezach plenerowych
o charakterze rekreacyjnym i prozdrowotnym: w IX Pikniku Integracyjnym organizowanym przez Koalicję
Ochockich Organizacji Pozarządowych i Dzielnicę Ochota (wrzesień 2011), ochockim festynie z okazji Dnia Dziecka
(maj 2011), Dniu Otwartym ochockich organizacji pozarządowych (wrzesień 2011).
Stowarzyszenie współorganizowało i wzięło udział w kilku imprezach organizowanych w ramach ochockiego
Porozumienia Organizacji Pozarządowych – Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny w Parku Szczęśliwickim, Dzień Sportu
oraz Dzień Otwarty „Odwiedź nas z Ochotą”.
XIII.
Stowarzyszenie organizowało imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym Dzień Sportu oraz
prowadziło, w ramach codziennej pracy placówek, codzienną rehabilitację i usprawnianie ruchowe dzieci i osób
niewidomych i słabowidzących.
XIV.
Stowarzyszenie rozpowszechniało i promowało twórczość osób niepełnosprawnych organizując kilka
wystaw i kiermaszów dzieł sztuki wytworzonych przez osoby niewidome/słabo widzące w pracowniach
ceramicznych i plastycznych pod kierunkiem wykwalifikowanych arteterapeutów (kiermasz w „Gazecie
Wyborczej” i „Polityce”. Wytwory rąk i wyobraźni naszych podopiecznych prezentowane były także na naszych
stanowiskach podczas kilku imprez zewnętrznych, w których wzięliśmy udział.
XV.
Stowarzyszenie roboczo współpracowało z kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie wypracowania
wspólnych standardów opieki, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, a także w zakresie wymiany
doświadczeń i informacji oraz podejmowało wspólne inicjatywy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.

rozpowszechnienia wiedzy na temat ich potrzeb oraz ochrony ich praw, w tym z Fundacją „Tęczowy Dom”,
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koalicją Ochockich Organizacji
Pozarządowych, Fundacją „Synapsis”.
Stowarzyszenie rozpowszechniało, popularyzowało wiedzę na temat potrzeb osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, utrzymywało kontakt z szerokim środowiskiem społecznym poprzez media i środki masowego przekazu
(między innymi prowadzenie strony internetowej, facebook). Prowadziliśmy kampanię medialną pod nazwą
„Oswoić ciemność”, która w atrakcyjny wizualnie sposób informowała o potrzebach dzieci /osób z
niepełnosprawnością wzrokową. W ramach wspólnej z Koniką Minoltą akcji pn. „Połączył nas kolor” powstała
kolejna książeczka terapeutyczno-edukacyjna „Kotek Psotek”, którą rozpowszechniono wśród dzieci z
dysfunkcjami wzroku i placówek zajmujących się ich edukacją.
Stowarzyszenie reprezentowało i lobbowało w szerszym środowisku społecznym w obronie praw i
interesów dzieci i osób niewidomych i słabowidzących i szerzej – osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w posiedzeniach warszawskich Komisji Dialogu Społecznego, Koalicji
Ochockich Organizacji Pozarządowych, w spotkaniach sejmowych; współpracowali z władzami lokalnymi oraz
instytucjami dotującymi działalność organizacji.
Stowarzyszenie pozyskiwało fundusze i darowizny rzeczowe na działalność statutową od sponsorów darczyńców prywatnych i firm. Nawiązane i utrzymywane zostały kontakty z kluczowymi sponsorami naszej
organizacji: Lions Club (wizyta w Polsce światowego Prezydenta LC International, koncert charytatywny na naszą
rzecz – zespół Affabre Concinui w Warszawskiej Akademii Muzycznej); portal i sklep internetowy „Ale soczewki”
(regularne wsparcie finansowe i medialne, wspólne akcje medialne); Fundacja Park (wsparcie w zakresie
wyposażenia Ośrodka przy ul. Kopińskiej w pomoce edukacyjne, meble, urządzenie szatni dla dzieci); Fundacja
Liceum im. Czackiego (na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia zorganizowani koncert charytatywny pn. Czacki
Second Stage); firma Thea Polska (wsparcie finansowe jako rezultat akcji szkoleniowej przeprowadzonej wśród
okulistów).
Realizowano kontrakty, zadania, projekty, programy zlecane organizacjom pozarządowym przez organy
administracji publicznej – rządowe, samorządowe. Pozyskiwano środki na działalność statutową Stowarzyszenia z:
następujących źródeł:
- Miasto Stołeczne Warszawa (subwencja oświatowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego i
Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego) oraz na prowadzenie ośrodka wsparcia przy ul.
Leonarda 12;
- Narodowy Fundusz Zdrowia (umowa 3-letnia) – kontrakt na rok 2011;
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (program „Wczesna pomoc dziecku
niepełnosprawnemu”, „Nasza droga do samodzielności – kompleksowy i stały system wspierania dorosłych osób
niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” oraz program szkoleniowy
„Kursy arteterapii”
- Urząd Marszałkowski – program szkoleniowy
- Wojewoda Mazowiecki – projekt „Łączy nas kolęda”
- Biuro Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy – program szkoleniowy
- Miasto i Gmina Piaseczno – program działań rehabilitacyjno-terapeutycznych.
Prowadzona była kampania medialna pn. „Oswoić ciemność” mająca na celu pozyskanie 1% podatku
dochodowego od osób prywatnych a także przybliżenie, upowszechnienie sytuacji i problemów osób
niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie.
Stowarzyszenie było współinicjatorem i współrealizatorem akcji wspierających społeczna wizerunek
biznesu. Nawiązano i kontynuowano współpracę z firmami Ciba Vision Poland (powstanie ogrodu
terapeutycznego w Ośrodku dla Dzieci przy ul. Kopińskiej) oraz firmą Bausch and Lomb.
Stowarzyszenie kształtowało pozytywny obraz naszej organizacji i prowadziło działania zmierzające do
wzmocnienia swojego wizerunku na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji (strona internetowa).
Stowarzyszenie utrzymywało regularny kontakt z wolontariuszami i korzystało z ich potencjału (turnus
rehabilitacyjny, bezpośrednia pomoc przy pracy z dziećmi).
W prowadzonych przez Stowarzyszenie placówkach przeprowadzone zostały remonty bieżące.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Cały kraj

(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- x
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
nie
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
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Lp Nazwa placówki
1
2
3
4
5

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” dla
Warszawa
dzieci niewidomych i słabowidzących
Niepubliczny Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Warszawa
Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Tęcza”
Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej
Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących
Ośrodek wsparcia dla dorosłych osób
Niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną
niepełnosprawnością

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym
14

50

Warszawa

400

Warszawa

120

Warszawa

28

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

500

Osoby
prawne

-

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku 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)

I.

Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i
Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, w tym:
1. Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10, w skład którego
wchodzą:
a) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” (14 dzieci)
b) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (41 osób)
2. Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Leonarda 12, w skład którego
wchodzą:
a) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – filia (19 osób)
b) Ośrodek wsparcia dla osób dorosłych (28 osób)
3. Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15
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(120 dzieci).

II. Prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych i rehabilitacyjnych w ramach
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tęcza”.

kontaktach z ośrodkami zagranicznymi.
Organizacja imprez i spotkań o charakterze kulturalno-świątecznointegracyjnym dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.
Prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i
pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci i osób niewidomych,
słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zagrożonych
niepełnosprawnością wzrokową (kursy, szkolenia, terapia psychologiczna).
Rozpowszechnianie i promocja metod terapii, edukacji i rehabilitacji
dzieci i osób niewidomych i słabo widzących (udział w akcjach, imprezach
zewnętrznych o charakterze rekreacyjnym i prozdrowotnym)
Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
prowadzenie codziennej rehabilitacji i usprawniania ruchowego dzieci i
osób niewidomych i słabowidzących.
Rozpowszechniania i promocja twórczości osób niepełnosprawnych
(wystawy i kiermasze dzieł sztuki wytworzonych przez osoby
niewidome/słabo widzące w pracowniach ceramicznych i plastycznych).
Współpraca z kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie
wypracowania wspólnych standardów opieki, rehabilitacji, terapii osób
niepełnosprawnych, a także w zakresie wymiany doświadczeń i informacji
oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym i rozpowszechnienia wiedzy na temat ich potrzeb oraz
ochrony ich praw.
Popularyzacja wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych i
ich rodzin (prowadzenie strony internetowej, facebook, kampania
medialna „Oswoić ciemność”; projekt i realizacja książeczki edukacyjnej
„Kotek Psotek”)
Reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową
oraz ich rodzin w szerszym środowisku społecznym. Występowanie w
obronie praw i interesów dzieci i osób niewidomych i słabowidzących i
szerzej – osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Pozyskiwanie funduszy i darowizn rzeczowych na działalność
statutową.
Utrzymywanie regularnych kontaktów z wolontariuszami.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

Kod PKD:

9499Z

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Cały kraj

(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 publicznego
nie
I.

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i
Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, w tym:
1. Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10, w skład którego
wchodzą:
a) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” (14 dzieci)

(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)

b) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (41 osób)
2. Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Leonarda 12, w skład którego
wchodzą:
a) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – filia (19 osób)
b) Ośrodek wsparcia dla osób dorosłych (28 osób)
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3. Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15
(120 dzieci).
II. Prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych i rehabilitacyjnych w ramach
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tęcza”
III.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek.

IV.
V.

Organizowanie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza”.
Prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i
pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci i osób niewidomych,
słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zagrożonych
niepełnosprawnością wzrokową (kursy, szkolenia, terapia psychologiczna).
Rozpowszechniania i promocja twórczości osób niepełnosprawnych
(wystawy i kiermasze dzieł sztuki wytworzonych przez osoby
niewidome/słabo widzące w pracowniach ceramicznych i plastycznych).

VI.

Kod PKD:

9499Z

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

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

tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

-

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:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

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

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

5 248 691,63 zł

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

4 845 778,93 zł
398 495,20 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

3 559,34 zł

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

112 645,93 zł
4 700 401,02 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

4 700 401,02 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

37 149,48 zł

a) ze składek członkowskich

4 417,50 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

16 965,05 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

0,00 zł

15 766,93 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

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

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

0,00 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

26 753,28 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
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0,00 zł

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

112 645,93 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

Wkład własny w projektach realizowanych w 2011 r. – wynagrodzenia pracowników +
pochodne od wynagrodzeń.

112 645,93 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 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

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

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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Koszty ogółem:

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

5 225 497,69 zł

112 645,93 zł

4 113 078,42 zł

112 645,93 zł

320 157,88 zł

0,00 zł

0,00 zł

701 417,39 zł

0,00 zł

30 228,74 zł

0,00 zł

60 615,26 zł

0,00 zł

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

-> jakich?____________________________

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)

tak.

nie

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:

X

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

X

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
140 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

22,5 osób

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

tak
nie

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

12

128,88 etatów

osób fizycznych
osób prawnych

152

organizacja pozyskała 11 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 0 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)

w
tym:

5 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

5 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

23 osoby

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

12 osób

b) pracownicy organizacji

3 osoby

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

0 osób
7 osób

e) inne osoby

1 osoba

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

3 546 072,89 zł

a) z tytułu umów o pracę

3 546 072,89 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

3 861 453,81 zł

Nagrody

0,00 zł

Premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł
315 380,92 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
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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3 861 453,81 zł

w
tym:

22 667,22 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

3 838 786,59 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

- , zł
- , zł
2 298,48 zł
- , zł
- , zł
4 736,00 zł

-

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

tak
nie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

----

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
2
3

Kwota

O lepszą jakość życia – prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niewidomych ze
złożoną niepełnosprawnością, Projekt finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Opieka nad dzieckiem niepełnoprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w tym
niepełnosprawnością sprzężoną – kurs dla rodziców i opiekunów. Zadanie finansowane ze
środków Miasta Stołecznego Warszawa
Kontakt i komunikacja dorosłego z dzieckiem niepełnosprawnym – kurs dla rodziców,
opiekunów, kadry i wolontariuszy opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Zadanie
dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego

14

110 000,00 zł
4 500,00 zł
4 951,84 zł

Wspieranie usług leczniczo-terapeutycznych diagnoz dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
organizowanie i przeprowadzanie konsultacji leczniczo-terapeutycznej (terapia widzenia,
psycholog, logopeda). Organizowanie i przeprowadzanie rehabilitacji ruchowej oraz dogo- i
hipoterapii. Zadanie dofinansowane ze środków Miasta i Gminy Piaseczno
Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego – subwencja
oświatowa z Mazowieckiego Biura Finansowania Oświaty
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „TĘCZA” – subwencja oświatowa z
Dzielnicowego Biura Finansowania Oświaty
Łączy nas kolęda – pomoc świąteczna dla rodzin, organizacja wieczoru wigilijnego. Projekt
dofinansowany z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

4
5
6
7

7 000,00 zł
2 158 127,86 zł
794 168,29 zł
6 593,00 zł

X tak
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

Kwota

Nasza droga do samodzielności – kompleksowy system rehabilitacji osób niewidomych i
Słabowidzących w placówkach dziennych. Projekt finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rehabilitacja lecznicza; kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację dzieci z
zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym oraz na rehabilitację ogólnoustrojową w
ośrodku dziennym.
Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. Program finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kursy arteterapii – nauka rehabilitacji dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez
wspomaganie ich aktywnego uczestnictwa w kulturze. Program finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1
2
3
4

237 510,59 zł
1 053 644,00 zł
137 781,51 zł
14 284,14 zł.

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

X nie

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Kwota

1

-------------

-----, zł

2

-------------

-----, zł

3

-------------

-----, zł

4

-------------

-----, zł

5

-------------

-----, 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

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

---------

-----------

----%

----%

2

---------

-----------

----%

----%

15

3

---------

-----------

----%

----%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-----------

2

-----------

3

-----------

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

Realizacja umowy nr: WPD/000007/07/D

PFRON

30.11.2011

2

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wydział Oświaty i Wychowania
Dzielnicy Warszawa Ochota

21.12.2011

3

-

-

-

4

-

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
X tak
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
nie
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

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Anna Witarzewska
prezes

10.06.2012
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

