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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niewidomych i S abowidz cych „T cza”
02 – 321 Warszawa, ul. Kopi ska 6/10

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporz dzaj cych
samodzielne sprawozdania finansowe, jak te  nie sporz dzaj cych takich
sprawozda )

rodek dla Dzieci Niewidomych i S abowidz cych ze Sprz onymi Niepe nosprawno ciami w
Warszawie przy ul. Kopi skiej 6/10, a w nim:

  Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej „T cza – O rodek Pobytu Dziennego;
  Niepubliczne Przedszkole Specjalne;
  Niepubliczny O rodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

rodek dla M odzie y Niewidomej i S abowidz cej ze Sprz onymi Niepe nosprawno ciami w
Warszawie przy ul. Leonarda 12, a w nim:

  NZOZ „T cza” – O rodek Pobytu Dziennego;
 Niepubliczny O rodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 Grupa osób doros ych „Sokrates”.

Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji z siedzib  w
Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15.

Centrum Kszta cenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjació  Dzieci Niewidomych i
abowidz cych „T CZA” w Warszawie przy ul. Kopi skiej 6/10.

3. Podstawowy przedmiot dzia alno ci wg PKD

PKD - 9499Z dzia alno  pozosta ych organizacji cz onkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Wskazanie w ciwego s du prowadz cego rejestr lub innego organu prowadz cego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON

d Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru
dowego, data rejestracji w KRS 14.03.2002 r. pod numerem KRS 0000095698 w Rejestrze

stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zak adów
opieki zdrowotnej.
REGON NR: 002158863

5. Dane dotycz ce cz onków zarz du Stowarzyszenia T CZA (imi  i nazwisko oraz
funkcja)

 Anna Witarzewska – prezes
 Halina Frankowska – wiceprezes
 Angelika Broniewska – wiceprezes
 Krystyna Furjan – skarbnik
 Ewa Osiewicz-Maciejczyk – sekretarz
 Iwona Piwo ska – cz onek
 Andrzej Krajewski – cz onek
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6. Okre lenie celów statutowych organizacji

Celami Stowarzyszenia s :
1) dzia alno  na rzecz dobra dzieci i osób niewidomych i s abowidz cych, w szczególno ci

niewidomych i s abowidz cych ze sprz onymi niepe nosprawno ciami,
2) niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom

i osobom niewidomym i s abowidz cym, w szczególno ci dzieciom i osobom niewidomym
i s abowidz cym ze sprz onymi niepe nosprawno ciami,

3) niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc spo eczna rodzinom
wychowuj cym dzieci i osoby niewidome i s abowidz ce oraz wyrównywanie yciowych szans
tych rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osi ganiu wi kszej samodzielno ci, niezale no ci w
yciu i lepszej jako ci ich ycia,

4) dzia alno  charytatywna na rzecz dzieci i osób niewidomych i s abowidz cych, w
szczególno ci ze sprz onymi niepe nosprawno ciami oraz ich rodzin,

5) ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i s abowidz cych, w
szczególno ci ze sprz onymi niepe nosprawno ciami oraz dzieci zagro onych utrat
widzenia lub zaburzeniami widzenia,

6) promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kszta towanie postaw i zachowa  prozdrowotnych
w dziedzinach zwi zanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, popraw  widzenia, popraw
jako ci ycia osób niewidomych i s abowidz cych,

7) nauka i edukacja, dzia alno  o wiatowa, wychowanie dzieci i osób niewidomych
i s abowidz cych, w szczególno ci ze sprz onymi niepe nosprawno ciami,

8) upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji,
ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenia, w
tym prowadzenie dzia alno ci edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób
zawodowo zajmuj cych si  prac  z niepe nosprawnymi,

9) przygotowywanie i kszta cenie kompetentnych kadr pomagaj cych dzieciom i osobom
niewidomym i s abowidz cym, w szczególno ci osobom ze sprz onymi
niepe nosprawno ciami w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,

10) zapobieganie pog bianiu si  zaburze  widzenia i powstawaniu (pog bianiu si )
dodatkowych, wspó istniej cych ze wzrokow , niesprawno ci,

11) wspomaganie rozwoju psychofizycznego i spo ecznego dzieci i osób niewidomych
i s abowidz cych, w tym dzieci i osób ze sprz onymi niepe nosprawno ciami we wszystkich
obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepe nosprawno ci do osi gni cia
przez nie maksymalnie mo liwej samodzielno ci i niezale no ci yciowej,

12) pomoc dzieciom niewidomym i s abowidz cym kszta cym si  w masowych i integracyjnych
placówkach o wiatowych w nauce i adaptacji do rodowiska sprawnych rówie ników oraz
podejmowanie dzia  na rzecz integracji obu tych rodowisk,

13) pomoc dzieciom niewidomym i s abowidz cym opuszczaj cym placówki terapeutyczne,
lecznicze i edukacyjne,

14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i s abowidz cych
pozostaj cych bez pracy lub zagro onych utrat  pracy,

15) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób niewidomych
i s abowidz cych, w tym osób ze sprz onymi niepe nosprawno ciami,

16) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób
niewidomych i s abowidz cych, w tym osób ze sprz onymi niepe nosprawno ciami,

17) ochrona praw, dzia alno  na rzecz przestrzegania prawa osób niepe nosprawnych, w tym
niewidomych i s abowidz cych, w szczególno ci osób ze sprz onymi
niepe nosprawno ciami,

18) kszta towanie wiadomo ci spo ecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat
specyficznych potrzeb i mo liwo ci oraz sytuacji spo ecznej dzieci i osób niewidomych
i s abowidz cych, w szczególno ci dzieci i osób ze sprz onymi niepe nosprawno ciami oraz
ich rodzin, w tym kszta towanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw pro spo ecznych
wobec tej grupy osób niepe nosprawnych i ich rodzin,
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19) reprezentowanie interesów rodowiska niewidomych i s abowidz cych i ich rodzin,
20) dzia alno  ekspercka, inicjowanie bada  naukowych w dziedzinie oceny i terapii widzenia,

edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia dzieci i osób niewidomych i s abowidz cych, w
szczególno ci ze sprz onymi niepe nosprawno ciami.

7. Wskazanie okresu trwania dzia alno ci organizacji, je eli jest on ograniczony w
statucie

Czas nieograniczony

8. Wskazanie okresu obj tego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „T CZA” sporz dzone zosta o za okres sprawozdawczy
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i obejmuje :

  bilans na dzie  31 grudnia 2015 r.
  rachunek wyników za 2015 r.
  informacje dodatkowe do sprawozdania za 2015 r.

9. Wskazanie, e sprawozdanie finansowe zawiera dane czne, je eli w sk ad organizacji
wchodz  wewn trzne jednostki organizacyjne sporz dzaj ce samodzielnie sprawozdania
finansowe.

Nie dotyczy

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone przy za eniu
kontynuowania dzia alno ci przez organizacj  w daj cej si  przewidzie  przysz ci
oraz czy nie istniej  okoliczno ci wskazuj ce na powa ne zagro enia dla
kontynuowania przez ni  dzia alno ci.

Sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone na podstawie ksi g rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z przyj tymi zasadami rachunkowo ci, przy za eniu kontynuowania
dzia alno ci przez organizacj , co najmniej 12 miesi cy i d ej.
Nie s  nam znane okoliczno ci, które wskazywa yby na istnienie powa nych zagro  dla
kontynuowania przez organizacj  dzia alno ci.

11. Omówienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (tak e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporz dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawi a
jednostce prawo wyboru.

Przyj te zasady (polityk ) rachunkowo ci stosuje si  w sposób ci y, dokonuj c w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym tak e dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala si  wynik finansowy i sporz dza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikaj ce by y
porównywalne.
Opis metod wyceny aktywów i pasywów zosta  zapisany w Informacji dodatkowej.
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12. Fundusze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjació  Dzieci Niewidomych i
abowidz cych „T CZA”.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niewidomych i S abowidz cych „T CZA”
utworzy o nast puj ce fundusze:
- Fundusz statutowy
- Program Pomocy Rodzinom
- Fundusze celowe
- Fundusz leczenia
- Fundusze turnusy
- Programy celowe (1%, darowizny)
- Fundusz socjalny

Warszawa, dnia  31-03-2016 r.
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