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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica KOPIŃSKA Nr domu 6 Nr lokalu 10

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-321 Poczta WARSZAWA Nr telefonu (22) 822-03-44

Nr faksu (22) 822-03-44 E-mail tecza@idn.org.pl Strona www tecza.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00215886300000 6. Numer KRS 0000095698

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Witarzewska Prezes Zarządu TAK

Iwona Piwońska Wiceprezes Zarządu TAK

Halina Frankowska Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Furjan Skarbnik TAK

Barbara Wójcik Członek Zarządu TAK

Rafał Kopała Członek Zarządu TAK

Ewa Osiewicz - Maciejczyk Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu 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 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 oraz ich rodzin, 5) ochrona zdrowia, 
leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i słabowidzących oraz 
dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia,6)
promowanie zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i 
zachowań prozdrowotnych 7)nauka i edukacja, działalność oświatowa, 
wychowanie dzieci i osób, przede wszystkim niewidomych i 
słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 8) 
upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, 
rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy  dzieciom i 
osobom  z  zaburzeniami widzenia 9) przygotowywanie i kształcenie 
kompetentnych kadr pracujących w obszarze ochrony  zdrowia, edukacji, 
pomocy społecznej i pomocy niepełnosprawnym, w tym również 
pomagających dzieciom i osobom niewidomym i słabowidzącym w 
zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,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 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 13)pomoc dzieciom 
niewidomym i słabowidzącym opuszczającym placówki terapeutyczne, 
lecznicze i edukacyjne,
14)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i 
słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,15)
promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób 
niewidomych słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami,16) promowanie, wspieranie rozwoju i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niewidomych i 
słabowidzących 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, ochrona praw, działalność na 
rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych; 19) 
reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, 
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 niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Skolud Przewodniczący 
Krajowej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tadeusz Cieplik Wiceprzewodniczący 
Krajowej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Data Sekretarz Krajowej 
Komisji Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym 
zapewniających całodobową opiekę,
2)Prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni 
specjalistycznych, poradni diagnostycznych w szczególności dla dzieci i 
osób  niewidomych i słabowidzących osób ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami,
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 oraz organizowanie i prowadzenie różnego typu 
szkół niepublicznych kształcących w zawodach związanych z leczeniem i 
rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i 
słabowidzących,
4)Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic 
terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy, świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, 
edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń zdrowotnych (usług 
leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy 
przede wszystkim osobom i dzieciom niewidomym i słabo widzącym, 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  
niepełnosprawnych 
7)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)Pomoc finansowa i rzeczowa 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, 
wykłady, dyskusje,
11)Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, 
sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z 
różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i terapii oraz 
organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, 
seminariów, kursów i szkoleń 
13)Promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, w tym  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 oraz rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej dla rodzin osób 
i dzieci niepełnosprawnych
15)Poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie 
zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób 
niewidomych i słabowidzących,
16)Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych, 
specjalistycznych, ogólnousprawniających i innych form wypoczynku, 
rekreacji, rehabilitacji dla osób i dzieci niepełnosprawnych, 
17)Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie 
innych form usprawniania fizycznego dzieci i osób niewidomych i 
słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niepełno 
sprawnościami oraz ich rodzin,
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18)Organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych 
związanych z twórczością osób  niepełnosprawnych, promowanie, 
rozpowszechnianie wiedzy na temat ich twórczości,
19)Organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych 
imprez integracyjnych,
20)Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów 
statutowych,
21)Wspieranie innych organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i 
słabowidzących,
22)Współpraca 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Do najważniejszych działań realizowanych w okresie sprawozdawczym (rok 2017) należało prowadzenie 
 Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną 
Niepełnosprawnością.
Zespół Ośrodków kontynuował i realizował wszystkie cele statutowe i zadania wypracowane przez lata, 
nieprzerwanie od 1992 roku. Placówki dzienne (ośrodek dla dzieci przy ul. Kopińskiej 6/10 oraz ośrodek 
dla młodzieży i osób dorosłych przy ul. Leonarda 12) prowadziły kompleksowe wsparcie dla dzieci/osób 
niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 16.30. W obu placówkach działalność medyczna i rehabilitacyjna prowadzona była równolegle 
do programów oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami ustawowymi. 
Znajdujący się poza wiekiem szkolnym (powyżej 25 lat) dorośli podopieczni Dziennego Ośrodka 
Wsparcia „Sokrates” objęci byli programem rehabilitacji w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej 
Ogólnoustrojowej oraz innymi programami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi w ramach projektów 
dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m. st. Warszawa 
(Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz ze środków unijnych (świetlica terapeutyczna).  Każdy z 
podopiecznych Zespołu Ośrodków objęty został indywidualnym, opracowanym przez zespół 
specjalistów, kompleksowym programem medyczno-rehabilitacyjnym i edukacyjnym. 
W skład Zespołu Ośrodków wchodzą:
1.  Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie 
przy ul. Kopińskiej 6/10, w tym:
a) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” (stan na dzień 1 stycznia 2017 – 11 dzieci; stan na 31 
grudnia 2017 -  13 dzieci);
b) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – ośrodek Kopińska 6/10 (stan na 1 stycznia 
2017  – 34 dzieci; stan na 31 grudnia 2017  -  30 dzieci);
2. Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie 
przy ul. Leonarda 12, w skład którego wchodzą:
a) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – filia przy ul. Leonarda 12 (stan na 1 stycznia 
2017  –  11 osób, stan na 31 grudnia 2017 – 11 osób).
Łącznie Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy obejmował opieką dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat:  
45 uczniów na początku stycznia 2017 r.; na koniec grudnia 2017  – 41 uczniów. 
b) Dzienny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnej „Sokrates” dla dorosłych osób niewidomych i 
Słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (stan na 1 stycznia 2017  - 37 osób, stan na 
31.12.2017 – 39 osób). 
Kontrole:
Działalność Ośrodka Sokrates była w 2017 roku kontrolowana przez instytucje dotujące:
- Biuro Projektów i Polityki Społecznej m. st. Warszawa – kontrola merytoryczna realizacji zadania 
„Otwieramy Nowe Drzwi – prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną”
- Mazowiecki Oddział PFRON – kontrola merytoryczna realizacji zadania „Wsparcie osób dorosłych z 
dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym” – wizyta monitoringowa, 
wrzesień 2017.
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w realizacji zadań, dotacje w całości zostały rozliczone w 
terminie.
W związku ze zmianą przepisów oświatowych konieczna było opracowanie (w ścisłej współpracy z Radą 
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Pedagogiczną) i przyjęcie nowych statutów: Niepublicznego Przedszkola Specjalnego oraz 
Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. 
3. Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15. W roku 2017 Poradnia świadczyła różnego typu 
specjalistyczną pomoc dla98 dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 
z Warszawy, województwa mazowieckiego i z innych rejonów Polski oraz udzielała wsparcia, 
organizowała poradnictwo,  psychoedukację i szkolenia dla ich rodzin.  W Poradni działał zespół 
wczesnego wspomagania rozwoju, który obejmował pomocą małe dzieci niewidome lub słabo widzące 
posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (przeciętnie w miesiącu 87 dzieci). W 
ramach Poradni świadczono również terapeutyczne usługi domowe dla 30 dzieci i ich rodzin. 50 dzieci 
objętych było specjalistycznym wsparciem w ramach PFRON-owskiego Programu Wczesnej Pomocy 
Dziecku Niepełnosprawnemu i jego rodzinie (01-12.2017). 16 rodzin skorzystało z dwóch 
organizowanych szkoleń warsztatowych dotyczących  kontaktu i komunikacji małego dziecka 
niewidomego z rodzicem oraz samodzielnego tworzenia zabawek rozwojowych dla dzieci.
II.      Prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych i rehabilitacyjnych w ramach            
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tęcza” (12.961usług zdrowotnych w skali roku, 88 osób 
objętych opieką stacjonarną). Działalność medyczno-rehabilitacyjna prowadzona była w ramach umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa wieloletnia). Realizowane były następujące kontrakty:
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.
Dwa w/w kontrakty realizowaliśmy nieprzerwanie od 2011 roku. Nie było żadnych zastrzeżeń 
dotyczących prowadzenia i rozliczania zadań rehabilitacyjnych.  
Oprócz usług zakontraktowanych przez NFZ NZOZ „Tęcza” świadczył również poza kontraktowe usługi 
dla podopiecznych ośrodków:
- codzienną opieką pielęgniarską;
- dodatkowe usługi lekarskie (okulista, psychiatra, pediatra, neurolog dla dorosłych);
- działania opiekuńcze i pielęgnacyjne (sanitariusze, codzienne karmienie – w tym karmienie poprzez 
gastrostomię; czynności higieniczne).
III. W 2017 zrealizowany został ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 6-
miesięczny projekt „Asystent pełnego zaufania – wspierający rodzinę z niesamodzielną osobą 
niepełnosprawną”. Przetestowana została rozszerzona koncepcja asystenta rodzin, odmienna od tej 
jaką proponują Ośrodki Pomocy Społecznej. Nasz model obejmował kompleksowe wsparcie rodziny w 
trudnych sytuacjach życiowych i codziennym funkcjonowaniu oraz zaangażowanie i włączenie do 
współpracy szerszego środowiska społecznego. Opieką asystenta rodziny objętych zostało 5 rodzin.
IV. Od sierpnia 2017 roku realizowany jest unijny projekt „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z 
dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 
ich rodzin”. W ramach projektu objęto opieką 25 rodzin, które mogą skorzystać:
- z popołudniowej opieki świetlicowej w Ośrodku przy ul. Leonarda 12;
- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej (w środowisku domowym);
- usługi wytchnieniowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Leonarda 12;
- ze specjalistycznych szkoleń: prawniczych, psychologicznych;
- z indywidualnego wsparcia psychologa/psychoterapeuty.
Projekt realizowany będzie do lipca 2019 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem rodzin.
V. W Ośrodku przy ul. Kopińskiej 6/10 w coraz większym stopniu wykorzystywane były metody 
alternatywnej komunikacji (AAC). Zespół terapeutyczny przygotował film instruktażowo-promocyjny z 
okazji obchodzonego corocznie Międzynarodowego Dnia Komunikacji Alternatywnej i Włączającej. 
Również w Ośrodku przy ul. Leonarda 12 podjęto działania zmierzające do szerszego stosowania metod 
alternatywnej komunikacji.
VI. Podniesiono standard wyposażenia prowadzonych placówek, bezpieczeństwo i komfort pobytu 
podopiecznych, a dzięki temu również jakość pracy terapeutycznej i diagnostycznej.
Ośrodek dla Dzieci przy ul. Kopińskiej 6/10wzbogacił się o następujący sprzęt:
- gabinet okulistyczny wyposażony został w  nowe urządzenie do komputerowego badania ostrości 
wzroku – autorefraktometr; stary sprzęt przestał spełniać swoje funkcje;
- sprzęt do Integracji Sensorycznej, w tym sprzęt podwieszany i materac-łóżko wodne (ze środków akcji 
TVP „Reklama-dzieciom”;
- meble: pufy, fotel, siedziska.
W okresie letnim przeprowadzono remont sali rehabilitacyjnej (malowanie, wymiana drzwi), 
odnowiono gabinet okulistyczny i korytarze (wraz z cyklinowaniem podłogi). Odnowiono i wyposażono 
w nowe meble gabinet Integracji Sensorycznej. Odmalowane zostały również pomieszczenia 
administracji: księgowość, kadry, gabinet Głównego Terapeuty. W kilku salach i gabinetach w oknach 

Druk: MPiPS 5



zainstalowano rolety. Zaprojektowano na nowo, odnowiono i wyposażono pomieszczenie szatni dla 
personelu. Drzwi wejściowe otrzymały nowy kodowany zamek.
Do pomieszczeń administracji zostały zakupione nowe meble – zamykane metalowe szafy, zgodnie z 
wymaganiami RODO. Konieczna była również częściowa wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup 
nowych programów komputerowych i drukarki. W części pomieszczeń administracji zainstalowano 
klimatyzację. Z uwagi na prowadzoną działalność odpłatną pożytku publicznego konieczny był zakup 
kasy fiskalnej.
Ośrodek przy ul. Leonarda 12 wyposażony został w:
- stół rehabilitacyjny;
- regulowane łóżko rehabilitacyjne;
- wózek toaletowy;
- sprzęt, wyposażenie dodatkowe do podnośników (pasy, kamizelki, nosze).
Latem w Ośrodku całkowicie wymieniono dachówkę na zupełnie nową. Stary dach znajdował się w 
coraz gorszym stanie, przeciekał, co zagrażało bezpieczeństwu podopiecznych. Na remont dachu 
Stowarzyszenie uzyskało pożyczkę w wysokości 65 tys. zł z Fundacji Habitat for Humanity.
Ponadto w Ośrodku udało się w dwóch pomieszczeniach wymienić podłogę na zmywalną wykładzinę, 
zainstalować nowe grzejniki w salach podopiecznych, odmalować pomieszczenia kuchni. Drzwi 
wejściowe otrzymały nowy kodowany zamek.
Z uwagi na znaczny stopień zużycia, zniszczenia urządzeń, pomieszczeń oraz przestarzałą instalację w 
obu budynkach konieczne były dodatkowe wydatki, w tym m.in.:
- zakup nowych urządzeń kuchennych (lodówka, młynek i miksery), naczyń.
- naprawy urządzeń kuchennych, sprzętu rehabilitacyjnego,
- naprawy hydrauliczne, kanalizacyjne,
- konserwacja dźwigu, 
- naprawa instalacji telefonicznej,
- wykonanie zabezpieczeń w oknach (Nowolipie).
Ogrody – tereny zielone wokół ośrodków wymagały stałej konserwacji i pielęgnowania.
W Poradni przy ul. Nowolipie 13/15, w jednej z sal terapeutycznych, wymieniono podłogę drewnianą 
na zmywalną wykładzinę, co znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo pracy terapeutycznej z 
dziećmi. Dla potrzeb dzieci kupiono fotelik rehabilitacyjny typu Baffin, a do drukowania pomocy 
edukacyjnych – kolorową drukarkę. 
 Źródłem finansowania dodatkowych elementów wyposażenia, podnoszących standard pomieszczeń i 
jakość pracy z podopiecznymi, były przede wszystkim dotacje celowe i darowizny.
III. Stowarzyszenie prowadziło działalność poradniczą, wsparcie, pomoc finansową i rzeczową dla 
rodzin, w tym:
Pomoc socjalna: interwencje, porady;  pomoc w załatwieniu wsparcia finansowego z OPS i innych 
instytucji (pisma, interwencje); wywiady środowiskowe. Pracownik socjalny przeprowadził 114 
wywiadów środowiskowych u rodzin podopiecznych oraz interweniował lub udzielał porad w 102 
sprawach dotyczących m.in. wparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin, w sprawach 
mieszkaniowych, pomocy w kontaktach z urzędami i instytucjami (OPS, PCPR) oraz w sprawach 
mieszkaniowych i związanych z ubezwłasnowolnieniem. Pracownik socjalny nawiązywał  kontakty z 
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i był łącznikiem pomiędzy 
rodzinami a organizacjami/instytucjami; pomagał w przygotowaniu wniosków do instytucji 
pomocowych.
Utrzymywano ścisłe, robocze kontakty z  Ośrodkami Pomocy Społecznej w sprawach wielu rodzin. Były 
to także sprawy kryzysowe, wymagające przemyślanej, skoordynowanej interwencji. Dzięki stałej 
współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej 8 rodzin otrzymało pomoc finansową – zasiłki celowe, 
okresowe, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie wyżywienia w ośrodkach, 
zakup leków, sprzętu dla dzieci. 4 rodziny otrzymały pomoc z projektu Szlachetna Paczka.  
Rodziny podopiecznych były na bieżąco informowane o ulgach i prawach osób niepełnosprawnych, 
zmianach w przepisach i ustawach. Kilka osób otrzymało indywidualną pomoc prawną. 
Rozpowszechniana drogą mailową oraz publikowana na stronie stowarzyszenia była „Tęczowa 
Gazetka” (9 edycji w 2017 roku) zawierająca uaktualnione informacje o zmieniających się przepisach 
oraz możliwościach pomocy rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko. 
Przy Stowarzyszeniu, w oparciu o zaangażowanie kilku osób, działała sekcja środowiskowego wsparcia, 
która wspiera regularnie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. Działają 3 kręgi wsparcia wokół 
rodzin podopiecznych Tęczy. Organizowane były spotkania zespołu w składzie (w zależności od 
potrzeb): prezes, pracownik socjalny, kierownicy poszczególnych placówek, psycholog, 
nauczyciele/terapeuci, pielęgniarka, rodzice innych osób niepełnosprawnych, członkowie zarządu oraz 
osoby z innych organizacji/instytucji. W tym obszarze współpracujemy z innymi organizacjami 
pozarządowymi i placówkami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W  Stowarzyszeniu działała Komisja Pomocy Rodzinie składająca się z przedstawicieli obu placówek 
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dziennych (rodziców) oraz pracownika socjalnego. Komisja działała na podstawie Programu Pomocy 
Rodzinie w oparciu o środki pozyskane od indywidualnych darczyńców. Komisja rozpatrywała wnioski 
rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Na wniosek Komisji Pomocy Rodzinie Zarząd 
udzielił wsparcia 10 rodzinom na łączną kwotę 5.530 zł.  
Zarząd Stowarzyszenia umorzył wieloletnie zadłużenia w opłatach związanych z pobytem dziecka w 
ośrodku (12 rodzin na kwotę 12.251 zł.) oraz – w przypadku kilku rodzin w szczególnie trudnej sytuacji – 
rozłożył zobowiązania na raty (kwota 4.740 zł. – 3 osoby).
IV. Dowóz dzieci do placówek. Transportem należącym do Stowarzyszenia dowożono codziennie 10 
osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Ośrodku dla Młodzieży 
przy ul. Leonarda 12. Ze względu codzienną eksploatację oraz wiek i stan techniczny samochodów, 
wzrosły koszty napraw i wymiany części do samochodu.
Stowarzyszenie dysponuje obecnie trzema samochodami: Renault Master (do przewozu osób 
niepełnosprawnych), Lanos (samochód osobowy – dar od miasta st. Warszawa), Renault Kangoo 
(samochód transportowy, do przewożenia posiłków). 
V. Organizowanie  kursów i szkoleń w ramach Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza”. 
W 2017 roku odbyły się 3-weekendowy kursz zakresu funkcjonalnej oceny i terapii widzenia, w którym 
wzięło udział 28 osób. Zorganizowano również kilka kursów/szkoleń dla pracowników Zespołu 
Ośrodków:
- szkolenie na temat alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz na temat nowego urządzenia 
wykorzystywanego w pracy z dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi (eye-trakcer);
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy;
- karmienie dojelitowe – specjalistyczny kurs podnoszący kompetencje kadry w tej dziedzinie;
- cykl trzech spotkań superwizyjnych wspierających pracę zespołów terapeutycznych z psychologiem 
Jackiem Kielinem. 
Łącznie w szkoleniach wzięło udział 40 osób, pracowników Zespołu Ośrodków.
Stowarzyszenie prowadziło politykę sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników 
zatrudnionych w Zespole Ośrodków. Dofinansowano udział w szkoleniach i konferencjach oraz 
kształcenie na studiach podyplomowych 46 pracownikom Zespołu Ośrodków na kwotę 15.136 zł. Dzięki 
tym działaniom wzrosły kompetencje zatrudnionej kadry, głównie w zakresie AAC (komunikacji 
alternatywnej). Organizowane były także szkolenia wewnętrzne. Prowadzono staże na stopnie 
nauczycielskie – na stopień nauczyciela kontraktowego (11 osób) i mianowanego (3 osoby).
VI. Turnus rehabilitacyjny dla rodzin
W lipcu 2017 Stowarzyszenie „Tęcza” zorganizowało w Ośrodku „Violetta” w Sarbinowie  nad morzem 
dwutygodniowy wakacyjny turnus dla 27 rodzin członków Stowarzyszenia. W turnusie wzięło 45 osób, 
w tym 29 osób z niepełnosprawnością. Do opieki nad osobami niepełnosprawnymi pozyskaliśmy 10 
wolontariuszy, głównie studentów warszawskich uczelni. Na organizację turnusu (koszty pobytu 
wolontariuszy) otrzymaliśmy finansowe wsparcie Fundacji „Tęczowy Dom” i firmy Konica-Minolta. 
Koordynatorem turnusu była społecznie p. Halina Frankowska, wiceprezes.
VII. Kampania społeczna „25 i co dalej”
Zakończona została kampania społecznapod hasłem „25 i co dalej” przeciwko wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, które ukończyły symboliczne, graniczne 25 lat, i pozostają już 
poza systemem edukacji szkolnej. Coraz więcej podopiecznych Tęczy to osoby, na których wsparcie 
brakuje w naszym kraju środków. Wysłaliśmy petycję do rządu i otrzymaliśmy odpowiedź wskazującą 
na program „Za Życiem”, jako rozwiązanie wielu problemów dorosłych osób z niepełnosprawnością, 
zależnych i niesamodzielnych. Petycję podpisało 5.086 osób. Nasza kampania spotkała się z dużym 
oddźwiękiem społecznym, a sam jej tytuł jest rozpoznawalny w życiu społecznym/publicznym.
VIII. Z inicjatywy rodziców osób dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością w 2017 roku 
dopracowywany był projekt rozbudowy ośrodka przy Kopińskiej z myślą o podopiecznych o różnych 
potrzebach, w różnym wieku:
Celem projektu jest:
- poprawa bazy lokalowej, infrastruktury ośrodka, a tym samym o poprawie standardów pracy z 
dziećmi - zwiększenia liczby  gabinetów terapeutycznych, gabinetów lekarskich, sal do muzykoterapii i 
terapii SI;
- powstanie mieszkania treningowego/wspomaganego, a w przyszłości także docelowego dla naszych 
dorosłych podopiecznych, którzy w przyszłości mogą stracić opiekę rodziców;
-  poprawy jakości prowadzenia usług szkoleniowych – powstanie bazy szkoleniowej.

W sprawie rozbudowy ośrodka Kopińska organizowane były spotkania z władzami dzielnicy Ochota. 
Powstał pierwszy projekt architektoniczny rozbudowy. Koncepcja rozbudowy była przedmiotem kilku 
roboczych spotkań Zarządu z projektodawcami i architektami.

IX.  Stowarzyszenie inicjowało i prowadziło różne formy wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin 
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dzieci niewidomych i słabowidzących. Prowadziliśmy poradnictwo telefoniczne i przez Internet. Ze 
względu na bardzo duże doświadczenie naszej organizacji, jesteśmy często pierwszym miejscem, do 
którego zgłaszają się rodzice, czy osoby z niepełnosprawnością wzrokową z całej Polski. Stowarzyszenie 
prowadziło stronę internetową www.tecza.org, a w jej ramach zakładkę „Porady eksperta”. Nasz 
ekspert – doświadczony tyflopedagog/terapeuta widzenia, dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak, udzielała 
porad odpowiadając na pytania zadane drogą mailową przez zaniepokojonych rodziców. Aktywną 
witryną był nasz profil na Facebooku (Stowarzyszenie Tęcza) promujący ważne wydarzenia, akcje, 
kampanie społeczne. 2.214 osób stale odwiedzało i polubiło to miejsce. Przeciętna oglądalność strony 
internetowej www.tecza.org to 50.000 wizyt miesięcznie.
W Poradni przy ul. Nowolipie działał punkt porad dla rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku uczących 
się w placówkach oświatowych – przedszkolach i szkołach różnego typu (masowych, integracyjnych), z 
którego skorzystało kilkanaście rodzin spoza Tęczy.
X. W grudniu 2017 roku Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjne wigilijne spotkanie rodzin o 
charakterze świąteczno-integracyjnym, w którym wzięło udział 40 osób, w tym księża z Duszpasterstwa 
Niewidomych na Piwnej. 
XI. Integracja ze środowiskiem stanowi ważny cel działalności Stowarzyszenia. W prowadzonych przez 
Stowarzyszenie ośrodkach zorganizowano szereg imprez okolicznościowych (przedstawienia muzyczno-
teatralne z udziałem młodzieży niepełnosprawnej, zabawy, imprezy plenerowe, spotkania świąteczne), 
w tym integracyjną imprezę „Sensoryczna wiosna” z udziałem podopiecznych Ośrodka Partnerzy 
Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. W 2017 roku zorganizowaliśmy wyjątkowo dużo wyjść poza teren 
placówki: wycieczki do kina, muzeów, papugarni,  do okolicznych parków, do Żelazowej Woli, kawiarni 
„Życie jest piękne”. 
Stowarzyszenie rozpowszechniało i promowało metody terapii, edukacji i rehabilitacji dzieci i osób 
niewidomych i słabowidzących tradycyjnie od kilku lat biorąc udział w dorocznym ochockim Rodzinnym 
Pikniku Integracyjnym na Szczęśliwicach (wrzesień 2017).  Nasze stanowisko z grami i zabawami z 
zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej i stymulacji polisensorycznej przygotowanymi przez 
specjalistów, pracowników Zespołu Ośrodków, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci i 
dorosłych. 
XII. Stowarzyszenie wspierało, rozpowszechniało i promowało twórczość osób niepełnosprawnych. W 
ośrodkach prezentowano na wystawach prace plastyczne podopiecznych, zorganizowano kiermasze 
dzieł sztuki wytworzonych przez osoby niewidome/słabo widzące w pracowni ceramicznej pod 
kierunkiem wykwalifikowanych arteterapeutów (kiermasz wielkanocny i świąteczny). Kontynuowano 
realizację wewnętrznych spektakli terapeutycznych z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „Plenum” i 
„Młoda dorosłość”, pod kierunkiem terapeuty Krzysztofa Wolskiego.
 XIII. Stowarzyszenie roboczo współpracowało z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wypracowania wspólnych standardów opieki, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, a także w 
zakresie wymiany doświadczeń i informacji oraz podejmowało inicjatywy w zakresie pomocy 
wypracowania spójnego systemu osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną i 
rozpowszechnienia wiedzy na temat ich potrzeb oraz ochrony ich praw,  w tym z: Fundacją „Tęczowy 
Dom”, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koalicją 
Ochockich Organizacji Pozarządowych, Fundacją „Synapsis”, Stowarzyszeniem BORIS, Fundacją Pomocy 
Ludziom Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem „Otwarte drzwi”, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół 
Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” oraz z Koalicją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. 
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, które skupia 18 organizacji działających na terenie Warszawy. W 
2017 roku w ramach Forum szczególna uwaga zwrócona została na sprawy osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im godnej przyszłości i dalszej, po zakończeniu etapu 
nauki szkolnej, edukacji i rehabilitacji; sprawy przyszłości i starzenia się rodzin, które wychowują 
niepełnosprawne, niesamodzielne „dorosłe dziecko”;
Rok 2017 był drugim rokiem działalności  Punktu Koordynacyjno-Konsultacyjnego osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin (PIKON) – www.pikon.org.pl. Założeniem tego miejsca jest udzielanie 
informacji  o istniejących na terenie Warszawy możliwościach pomocy i wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin.  W działalność punktu zaangażowani są różni eksperci, w tym 
również z naszego stowarzyszenia.
Przedstawiciele  Stowarzyszenia brali udział utrzymywało robocze kontakty z władzami miasta 
stołecznego Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Rada 
Warszawy) – w sprawach dotyczących skoordynowania i poprawy opieki nad osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością (m. in. w sprawie większej 
dostępności i lepszego finansowania Dziennych Ośrodków Wsparcia, lepszej organizacji i dostępności 
transportu dla osób z najcięższą, sprzężoną niepełnosprawnością na terenie Warszawy). 
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań 
w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin w sprawie osób całkowicie 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
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1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zależnych. Celem spotkań Zespołu jest m.in. wypracowanie rekomendacji do zmian systemowych, 
dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Stowarzyszenie, w partnerstwie  z dwiema innymi organizacjami (PSONI i BORIS) pracowało nad 
wdrożeniem Modelu  wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
społeczności lokalnej „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020. Model będzie realizowany od 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Ministerstwo Rozwoju). Idea kręgów wsparcia będzie rozwijana w całej Polsce w oparciu 
o fundusze unijne, a Stowarzyszenie prowadzić będzie portal internetowy i wdrażać narzędzie do 
komunikacji społecznej.
 
XIV. Stowarzyszenie pozyskiwało fundusze i darowizny rzeczowe na działalność statutową od 
sponsorów  - darczyńców prywatnych i  firm. Nawiązane i utrzymywane zostały kontakty ze sponsorami 
naszej organizacji, którymi byli m.in.:
- Medical Aid for Poland Fund
- Lions Club Warszawa-Sawa
- Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii
- Towarzystwo Pomocy Polakom
- Budimex S.A.
- Daikin Airconditionig Poland
- Fundacja PGE
Wpłynęły także znaczące darowizny od osób fizycznych (40% ogólnej kwoty darowizn), którymi byli stali 
darczyńcy – przyjaciele Tęczy oraz osoby związane ze  środowiskiem angielskiej Polonii.
XV. Realizowano kontrakty, zadania, projekty, programy zlecane organizacjom pozarządowym przez 
organy administracji publicznej – rządowe, samorządowe.  Wykorzystano wszystkie dotychczasowe 
źródła finansowania, a dodatkowo – pozyskano środki z dwóch projektów unijnych. 
XVI. Stowarzyszenie utrzymywało regularny kontakt z wolontariuszami i korzystało z ich potencjału 
(pomoc na turnusie rehabilitacyjnym, pomoc w obsłudze sekretariatu Poradni przy ul. Nowolipie 13/15, 
obsługa strony internetowej i Facebooka, opracowanie druków promocyjnych).
XVII. Stowarzyszenie współpracowało z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Pedagogiki Specjalnej. 
W prowadzonych placówkach oraz na turnusie rehabilitacyjnym odbywały się praktyki studenckie.

Druk: MPiPS 9



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie działań 
diagnostyczno-
medycznych i 
rehabilitacyjnych w 
ramach Niepublicznego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Tęcza”: 
diagnoza medyczna, w 
tym okulistyczna, 
neurologiczna; 
kompleksowa diagnoza 
rozwoju, w tym 
diagnoza rozwoju 
ruchowego, 
funkcjonalna ocena 
widzenia, diagnoza 
psychologiczna. 
Opracowanie i 
realizacja programów 
terapeutyczno-
rehabilitacyjnych 
indywidualnie dla 
każdego 
dziecka/pacjenta; 
prowadzenie 
indywidualnych i 
grupowych form terapii 
i rehabilitacji dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego oraz osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną.

85.14.F

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 10
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie Zespołu 
Ośrodków dla Dzieci i 
Młodzieży Niewidomej i 
Słabowidzącej ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością w 
Warszawie przy ul. 
Kopińskiej 6/10 w tym 
Niepublicznego 
Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością 
(ul. Kopińska 6/10 i filia 
- ul. Leonarda 12). 
Organizowanie kursów i 
szkoleń w ramach 
Centrum Kształcenia 
Kadr Tęcza. 
Prowadzenie 
Niepublicznego 
Przedszkola 
Specjalnego dla Dzieci 
Niewidomych i 
Słabowidzących przy ul. 
Kopińskiej 6/10 oraz 
Poradni Kompleksowej 
Diagnozy, Wczesnej 
Edukacji, Terapii i 
Rehabilitacji dla Dzieci 
Niewidomych i 
Słabowidzących przy ul. 
Nowolipie 13/15. 
Prowadzenie 
Niepublicznego 
Ośrodka Wsparcia dla 
Dorosłych Osób ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością 
"Sokrates" przy ul. 
Leonarda 12.

85.32.C
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Wsparcia dla 
Dorosłych Osób 
Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością 
'Sokrates" w Warszawie 
przy ul. Leonarda 12 
obejmującego opieką 
osoby z 
niepełnosprawnością 
po zakończeniu etapu 
edukacji szkolnej. 
Ośrodek prowadzi 
działalność dla 48 osób 
niewidomych i 
słabowidzących ze 
sprzężoną 
niepełnosprawnością – 
samodzielnie nie 
poruszających się, 
niemówiących i z 

88.10.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Wsparcia dla 
Dorosłych Osób 
Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością 
'Sokrates" w Warszawie 
przy ul. Leonarda 12 
obejmującego opieką 
osoby z 
niepełnosprawnością 
po zakończeniu etapu 
edukacji szkolnej. 
Poradnictwo, pomoc 
socjalna dla rodzin 
będących w szczególnie 
trudnej sytuacji 
życiowej. Organizacja 
uroczystości i spotkań o 
charakterze 
integracyjnym. 
Prowadzenie różnych 
form psychoedukacji, 
terapii i pomocy 
psychologicznej dla 
rodzin. Organizowanie 
turnusów rekreacyjno-
rehabilitacyjnych z 
udziałem wolontariuszy 
dla rodzin

88.10.Z
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trudnościami w 
komunikowaniu się, z 
cechami autyzmu, 
zaburzeniami 
zachowania, z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
znacznym. Programy 
terapeutyczne 
obejmują między 
innymi: wsparcie 
samodzielności, 
niezależnego 
funkcjonowania, 
samoobsługi w zakresie 
toalety i samodzielnego 
ubierania się, 
samodzielnego 
jedzenia, wsparcie w 
zakresie rozwoju funkcji 
wzrokowych, orientacji 
w przestrzeni, funkcji 
poznawczych, małej i 
dużej motoryki, 
samodzielnego 
poruszania się, 
wsparcie rozwoju 
osobistego, 
kreatywności, 
umiejętności 
twórczych, rozwoju 
emocjonalnego i 
społecznego, W 
ośrodku prowadzone są 
zajęcia terapeutyczne 
indywidualne i 
grupowe; zapewniona 
jest pomoc pielęgniarki, 
sanitariuszy; ze względu 
na duży stopień 
niesamodzielności 
podopieczni ze złożoną 
niepełnosprawnością 
często wymagają 
wsparcia 1 na 1. 
Pozyskiwane dotacje 
nie pokrywają 
wszystkich kosztów 
utrzymania i 
prowadzenia placówki; 
rodzice partycypują w 
tych kosztach w 
zakresie m.in. obsługi i 
utrzymania obiektu.

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie 
działalności 
diagnostycznej i 
leczniczej w zakresie 
okulistyki dziecięcej i 
rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych 
oraz osób z 

85.14.F
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niepełnosprawnością 
poza kontraktami z 
Narodowym 
Funduszem Zdrowia: 
diagnoza rozwoju, 
rehabilitacja ruchowa, 
diagnoza i terapia 
metodą Integracji 
Sensorycznej, diagnoza 
i terapia pedagogiczna i 
psychologiczna; inne 
oddziaływania 
terapeutyczne dla 
dzieci i osób 
niepełnosprawnych lub 
zagrożonych 
niepełnosprawnością; 
badania i leczenie 
okulistyczne i 
funkcjonalna ocena 
widzenia; badania w 
zakresie rozwoju 
ruchowego dzieci i 
młodzieży. Pacjentami 
w ramach odpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego są dzieci 
oraz osoby dorosłe z 
dysfunkcją ruchu; dzieci 
z różnego typu 
zagrożeniami rozwoju, 
w tym z zagrożeniem 
rozwoju funkcji 
wzrokowych, dzieci i 
osoby niewidome i 
słabowidzące. W 
zakresie okulistyki 
dziecięcej 
Stowarzyszenie nie ma 
podpisanej umowy z 
NFZ. Odpłatna 
działalność 
diagnostyczno-
medyczno-
rehabilitacyjna 
prowadzona jest w 
ramach NZOZ Tęcza i 
obejmuje 3 placówki: 
Poradnię 
Kompleksowej 
Diagnozy dla małych 
dzieci niewidomych i 
słabowidzących w 
Warszawie przy ul. 
Nowolipie 13/15; 
Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej dla Dzieci 
Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością w 
Warszawie przy ul. 
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Kopińskiej 6/10; 
Ośrodek 
Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością.

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie kursów i 
szkoleń w ramach 
Centrum Kształcenia 
Kadr Tęcza. 
Stowarzyszenie 
realizuje odpłatne 
szkolenia dla kadry 
specjalistów i osób 
zainteresowanych 
rehabilitacją, terapią i 
edukacją dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
osób z 
niepełnosprawnością, 
wzroku i sprzężoną 
niepełnosprawnością z 
zakresu: funkcjonalna 
ocena i terapia 
widzenia dzieci 
słabowidzących; 
seksualność osób 
niepełnosprawnych; 
problemy agresji osób 
niepełnosprawnych; 
opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi i 
zagrożonymi 
niepełnosprawnością; 
kontakt i komunikacja 
dorosłego z małym 
dzieckiem 
niepełnosprawnym; 
terapia poprzez sztuki 
plastyczne – ceramika. 
Centrum Kształcenia 
Kadr Tęcza prowadzi 
działalność odpłatną 
szkoleniową jako 
jednostka szkoleniowa 
działająca na podstawie 
odpowiednich 
przepisów. 
Prowadzenie Zespołu 
Ośrodków dla Dzieci, 
Młodzieży 
Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością, 
w tym: Niepublicznego 
Przedszkola 
Specjalnego dla Dzieci 
Niewidomych i 
Słabowidzących przy ul. 

85.32.C
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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) 6,108,507.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,448,469.88 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 632,489.99 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

Kopińskiej 6/10 oraz 
Poradni Kompleksowej 
Diagnozy, Wczesnej 
Edukacji, Terapii i 
Rehabilitacji dla Dzieci 
Niewidomych i 
Słabowidzących przy ul. 
Nowolipie 13/15 oraz 
Niepublicznego 
Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnością. 
Czynności opiekuńcze 
(toaleta, karmienie) 
realizowane są w 
ramach odpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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e) Pozostałe przychody 27,547.53 zł

96,124.04 zł

2,177.00 zł

3,512,741.24 zł

1,643,055.18 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 139,140.16 zł

4,552.50 zł

50,704.00 zł

83,883.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 660,037.52 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 138,181.79 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 138,000.00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną 
Niepełnosprawnością.

133,651.70 zł

2 Kampania informacyjna związana z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 4,348.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 55,232.26 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,254,097.46 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 521,466.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -420.39 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6,376,684.69 zł 138,000.00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4,927,003.71 zł 138,000.00 zł

632,910.38 zł 0.00 zł

0.00 zł

8,176.35 zł

796,300.76 zł

12,293.49 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

4,348.30 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

140.0 osób

1.2. 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)

111.5 etatów

20.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

165.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

10.00 osób
3.2. 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:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,433,159.53 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,010,341.90 zł

3,950,175.90 zł

- nagrody

- premie

60,166.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 422,817.63 zł

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

4,433,159.53 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 166,620.37 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,266,539.16 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,997.00 zł

15.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8.00 osób

7.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Otwieramy nowe drzwi - 
prowadzenie ośrodka 
wsparcia dla dorosłych osób 
niewidomych z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną.

Rehabilitacja społeczna osób 
niewidomych i słabowidzących 
z niepełnosprawnością 
sprzężoną, wspieranie 
samodzielności poprzez 
prowadzenie różnych form 
wsparcia (zajęcia indywidualne i 
grupowe) w ośrodku dziennym 
"Sokrates", działalność 
opiekuńcza integracja 
społeczna, wsparcie rodzin.

Miasto Stołeczne Warszawa 145,255.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,944.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

2 Prowadzenie Niepublicznego 
Ośrodka Rewalidacyjno 
Wychowawczego

Edukacja specjalna, rewalidacja, 
wspieranie rozwoju 
samodzielności, umiejętności 
społecznych dzieci 
niewidomych i słabowidzących 
ze sprzężoną 
niepełnosprawnością poprzez 
prowadzenie codziennych zajęć 
terapeutycznych 
indywidualnych oraz 
grupowych według 
indywidualnych programów 
terapeutycznych, 
sporządzanych na podstawie 
wielospecjalistycznej diagnozy 
potrzeb i możliwości dzieci.

Mazowieckie Biuro Finansowania 
Oświaty

2,474,640.84 zł

3 Prowadzenie Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego 
"TĘCZA"

Edukacja dla dzieci 
niewidomych i słabowidzących 
na poziomie przedszkola 
specjalnego, wczesne 
wspieranie rozwoju dziecka 
poprzez organizowanie zajęć 
terapeutyczno - 
rehabilitacyjnych na podstawie 
wielospecjalistycznej diagnozy 
według indywidualnie 
opracowanego programu. 
Wspieranie i psychoedukacja 
rodzin.

Dzielnicowe Biuro Finansowania 
Oświaty

892,845.40 zł

4 Niepełnosprawność nie 
kończy się wraz z dorosłością 
 - system wsparcia 
niesamodzielnych osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz ich rodzin.

Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych dla 25 osób 
niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkujących m. st. 
Warszawa oraz powiaty: 
piaseczyński, legionowski, 
warszawski zachodni, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez 
zwiększenie liczby miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych 
i asystenckich.

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

48,604.04 zł

5 Asystent pełnego zaufania  - 
wspierający rodzinę z 
niesamodzielną osobą 
niepełnosprawną w okresie 
starzenia się oraz 
pogarszania się sytuacji 
rodziny.

Celem projektu „Asystent 
pełnego zaufania” jest pomoc 
rodzinom dorosłych osób 
niepełnosprawnych (zwłaszcza 
tych całkowicie 
niesamodzielnych i zależnych), 
które już wiele lat opiekują się 
swym niepełnosprawnym 
członkiem rodziny i same 
wymagają wsparcia, gdy 
wyczerpują się ich siły i 
przestają radzić sobie z 
narastającymi problemami 
życiowymi.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną.

47,520.00 zł
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wsparcie osób dorosłych z 
dysfunkcją wzroku i 
niepełnosprawnością 
sprzężoną w ośrodku 
dziennym

Zwiększenie samodzielności w 
życiu codziennym, podniesienie 
kompetencji społecznych 
dorosłych osób niewidomych i 
słabowidzących z 
niepełnosprawnością sprzężoną 
poprzez prowadzenie 
systematycznych form wsparcia 
(indywidualnych i grupowych) 
w placówce dziennej. 
Integracja, aktywizacja, 
wspieranie twórczości i udziału 
w kulturze osób 
niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

298,361.59 zł

2 Wczesna pomoc dziecku 
niewidomemu i 
słabowidzącemu oraz jego 
rodzinie

Stworzenie szans ana 
zwiększenie samodzielności 
dzieci niewidomych i 
słabowidzących (w tym z 
niepełnosprawnością złożoną) 
w wieku 0-6 lat: prowadzenie 
różnych form wsparcia 
(indywidualnych, grupowych) 
na podstawie kompleksowej 
diagnozy oraz według 
indywidualnego programu 
terapeutyczno - 
rehabilitacyjnego przy 
aktywnym udziale rodziców.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

138,619.11 zł

3 Dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników 
niepełnosprawnych 
zatrudnionych w organizacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

203,605.48 zł

4 Dofinansowanie do 
wyżywienia podopiecznych.

Pomoc społeczna dla rodzin 
osób niepełnosprawnych 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej.

Ośrodki Pomocy Społecznej 2,177.00 zł

5 Rehabilitacja lecznicza; 
kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na 
rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego w ośrodku 
dziennym oraz na 
rehabilitację 
ogólnoustrojową w ośrodku 
dziennym.

Wspieranie rozwoju dziecka 
oraz poprawa funkcjonowania 
dziecka we wszystkich sferach 
rozwoju poprzez rehabilitację 
leczniczą dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego: 
kompleksową diagnozę 
medyczną i 
wielospecjalistyczną, realizację 
programu terapii w ośrodku 
dziennym. Poprawa kondycji 
fizycznej osób z dysfunkcjami 
/zaburzeniami rozwoju 
ruchowego i ogólnego poprzez 
organizowanie zajęć 
terapeutycznych, 
fizykoterapeutycznych w 
ośrodku dziennym.

Narodowy Fundusz Zdrowia 1,002,469.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 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 sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Witarzewska/Krystyna 
Furjan/20.06.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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