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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-20

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

Angelika Broniewska Wiceprezes Zarządu TAK

Halina Frankowska Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Furjan Skarbnik TAK

Ewa Osiewicz - Maciejczyk Sekretarz Zarządu TAK

Andrzej Krajewski Członek Zarządu TAK

Iwona Piwońska Członek 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

Ziemowit Wardecki 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 2016) należało:
I. Prowadzenie  Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną 
Niepełnosprawnością, 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” (stan na dzień 1 stycznia 2016 – 12 dzieci, w tym 1 w 
nauczaniu indywidualnym – opieka domowa; stan na 31 grudnia 2016 -  11 dzieci, w tym w opiece 
domowej, nauczanie indywidualne – 1 dziecko);
b) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy – ośrodek Kopińska 6/10 (stan na 1 stycznia 
2016  – 31 dzieci, w tym dwoje w nauczaniu indywidualnym; stan na 31 grudnia 2016  - 32 dzieci, w tym 
troje w nauczaniu indywidualnym);
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 (stan na 1 stycznia 2016  – 15 osób, stan 
na 31 grudnia 2016 – 12 osób) 
Łącznie Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy obejmował opieką dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat:  
46 uczniów na początku stycznia 2016 r.; na koniec grudnia 2016  – 44 uczniów. 
b) Dzienny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnej „Sokrates” dla dorosłych osób niewidomych i 
Słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (stan na 1 stycznia 2016  - 37 osób, stan na 
31.12.2015 – 37 osób). 
Kontrole:
Działalność Ośrodka Sokrates była w 2016 roku kontrolowana przez instytucje dotujące:
- trzykrotnie przez Biuro Projektów i Polityki Społecznej m. st. Warszawa w sprawach realizacji zadania 
„Otwieramy Nowe Drzwi – prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną”:  w czerwcu 2016 w trybie interwencyjnym (sprawy kadrowe, kompetencje pracowników 
zatrudnionych przy realizacji projektu);  w październiku  2016 – kontrola finansowa działań 
realizowanych w ramach projektu oraz w grudniu 2016 – kontrola merytoryczna tego samego zadania. 
- kontrola Mazowieckiego Oddziału PFRON dotycząca realizacji zadania „Wsparcie osób dorosłych z 
dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną w ośrodku dziennym ” – wizyta monitoringowa.
Wnikliwe i szczegółowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w realizacji zadań, dotacje w całości 
zostały rozliczone w terminie.
3. Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15. W roku 2016 Poradnia świadczyła różnego typu 
specjalistyczną pomoc dla 114 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 
89 dzieci). W ramach Poradni świadczono również terapeutyczne usługi domowe dla 42 dzieci i ich 
rodzin. 60 dzieci objętych było specjalistycznym wsparciem w ramach PFRON-owskiego Programu 
Wczesnej Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego rodzinie ( 01-03.2016) oraz 40 dzieci programem 
„Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i 
usamodzielniających ora konsultacji i szkoleń dla rodzin ” realizowanym ze środków m. st. Warszawa. 20
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 rodzin skorzystało z czterech organizowanych w ramach projektu szkoleń warsztatowych dotyczących 
m.in. kontaktu i komunikacji małego dziecka niewidomego/słabowidzącego z rodzicem, rozwoju 
funkcjonowania wzrokowego małego słabowidzącego dziecka oraz samodzielnego tworzenia zabawek 
rozwojowych dla dzieci.
W grudniu 2016 roku przeprowadzona została kontrola programu pn. „Wsparcie dzieci z 
niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i usamodzielniających oraz 
konsultacji i szkoleń dla rodzin” realizowanego ze środków m. st. Warszawa.
Kontrola realizowanych działań, bardzo wnikliwa i szczegółowa, wypadła pozytywnie, a zadanie zostało 
w całości i w terminie wykonane i rozliczone.
II.      Prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych i rehabilitacyjnych w ramach Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Tęcza” ( 448 pacjentów 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.
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 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).
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 Projektów i Polityki Społecznej) oraz ze środków wojewody mazowieckiego i Fundacji PZU 
(świetlica terapeutyczna).  Każdy z podopiecznych Zespołu Ośrodków objęty został indywidualnym, 
opracowanym przez zespół specjalistów, kompleksowym programem medyczno-rehabilitacyjnym i 
edukacyjnym. 
Na podstawie porozumienia i dzięki wsparciu Fundacji „Tęczowy Dom” w okresie  01-06. 2016 
zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia w popołudniowej świetlicy terapeutycznej: podopieczni 
Ośrodka dla Młodzieży i Dorosłych przy ul. Leonarda mogli bezpłatnie korzystać z zajęć świetlicowych w 
godz. 14.00 - 16.30. Z tej formy wsparcia skorzystało ok. 25 podopiecznych Ośrodka. Działalność 
popołudniowej świetlicy terapeutyczna kontynuowana była do końca grudnia 2016 r. ze środków 
Fundacji PZU (konkurs grantowy).
W Zespole Ośrodków wprowadzone czy zapoczątkowane zostały nowe sposoby/metody pracy z 
podopiecznymi oraz z ich rodzicami:
- w Ośrodku przy ul. Leonarda 12 – hortiterapia - terapia ogrodnicza z wykorzystaniem roślin, w 
ogrodzie: pielęgnowanie roślin i przestrzeni ogrodu działające jednocześnie na rozwój poznawczy, 
motoryczny, koordynację wzrokowo-ruchową,  orientację przestrzenną, sferę sensoryczną;
- w Ośrodku przy ul. Leonarda 12 -  terapia wspierająca rodziny w ramach projektu „Wsparcie rodzin 
osób z zaburzeniami psychicznymi i sprzężoną niepełnosprawnością w sytuacjach trudnych, 
kryzysowych oraz w codziennym funkcjonowaniu” . W okresie wrzesień-grudzień 2016 odbywały się 
cykliczne spotkania 10 rodziców z  psychoterapeutą oraz wsparcie asystenckie w domach i w placówce;
- w Ośrodku przy ul. Kopińskiej 6/10 odbywały się spotkania psychoterapeuty z  rodzinami. Terapią 
rodzin i wspierającą terapią indywidualną objętych zostało kilka osób;
- w Ośrodku przy ul. Kopińskiej 6/10 zapoczątkowane zostały zajęcia z wykorzystaniem  Indywidualnej 
Stymulacji Słuchu metodą Johansena JIAS.
Podniesiono standard wyposażenia prowadzonych placówek, a dzięki temu również jakość pracy 
terapeutycznej i diagnostycznej.
Ośrodek „Kopińska” – w 2016 roku kupione i zainstalowane zostały specjalne urządzenia (stalowe 
podwiesia) do prowadzenia zajęć z Integracji Sensorycznej (SI) ze środków amerykańskiej Fundacji  The 
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King Baudouin Foundation (KBFUS) oraz zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć SI ze środków projektu 
„TVP – Reklama Dzieciom”. W każdej grupie terapeutycznej Ośrodka przy ul. Kopińskiej jest możliwa 
terapia metodą Integracji Sensorycznej.  Ze środków prywatnego darczyńcy w jednej z sal 
rehabilitacyjnych ośrodka zamontowano podnośnik podsufitowy podnoszący bezpieczeństwo i komfort 
pracy z najbardziej niesamodzielnymi, nie poruszającymi się samodzielnie, podopiecznymi placówki.
Dzięki wsparciu Fundacji „Tęczowy Dom” sala rehabilitacyjna w Ośrodku  „Kopińska”, pełniąca także 
funkcje szkoleniowe, wyposażona została w klimatyzację; zakupiona także składane stoły i krzesła.
Ośrodek dla Młodzieży i Osób Dorosłych przy ul. Leonarda 12 został wyposażony w sprzęt 
terapeutyczno-rehabilitacyjny, w tym wieże Hi-Fi oraz meble (pufy, stoły). Źle funkcjonujące grzejniki 
wymienione zostały na nowe. Wymieniono także część wyposażenia kuchni  - nowe meble kuchenne, 
baterie umywalkowe. Największe prace modernizacyjne dotyczyły węzła cieplnego; od połowy roku 
ośrodek podłączony został do sieci miejskiej. Dotychczas w placówce funkcjonował elektryczny bojler. 
Nowe rozwiązanie przyniesie realne oszczędności w kosztach energii elektrycznej.
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. 
 Źródłem finansowania wszystkich dodatkowych elementów wyposażenia, podnoszących standard 
pomieszczeń i jakość pracy z podopiecznymi, były dotacje celowe i darowizny.
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. Pracownik socjalny przeprowadził 110 
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), w sprawach związanych 
z ubezwłasnowolnieniem, w sprawach mieszkaniowych. 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 10 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. Na stronie 
internetowej www.tecza.org  publikowana była „Tęczowa Gazetka” (9 edycji w 2016 roku) zawierająca 
uaktualnione informacje o zmieniających się przepisach oraz możliwościach pomocy rodzinom 
wychowującym niepełnosprawne dziecko. Prowadzono stałą korespondencję mailową z rodzicami 
przekazując wszelkie niezbędne i aktualne informacje. 
Przy Stowarzyszeniu, w oparciu o społeczne zaangażowanie  wielu osób, działał skutecznie krąg 
wsparcia dla jednego z podopiecznych Tęczy, mieszkającego samotnie po śmierci mamy w 2015 roku. 
W kręgu współpracowało czworo członków Stowarzyszenia Tęcza, rodziców niepełnosprawnych 
dorosłych dzieci, pracownik socjalny OPS Wola, pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz  
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także – inne osoby z 
otoczenia społecznego naszego podopiecznego. Dzięki stałemu, intensywnemu wsparciu (rozmowy, 
wizyty, wspólne aktywności), nasz podopieczny coraz lepiej radzi sobie w samodzielnym życiu, jest 
bardziej niezależny, zaczyna samodzielnie rozwiązywać problemy życiowe i podejmować decyzje.  
Wsparcie kręgu zabezpiecza i chroni przed trudnymi sytuacjami, z którymi może spotkać się w życiu.
W Stowarzyszeniu działała sekcja środowiskowego wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. 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. Podejmowane zostały różnego typu działania służące kompleksowemu wsparciu 
rodziny opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem. Powstały mechanizmy pozwalające na 
budowanie w przyszłości systemowego wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także – po koniecznych modyfikacjach modelu kręgów wsparcia  – dla osób z 
niepełnosprawnością sprzężoną. Projekt zainteresował także szersze środowisko społeczne:  inne 
organizacje pozarządowe, instytucje wspierające, prawników, uczelnie wyższe, władze samorządowe.
W  Stowarzyszeniu działała Komisja Pomocy Rodzinie składająca się z przedstawicieli obu placówek 
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 
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udzielił wsparcia 5 rodzinom (w formie refundacji  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, wyżywienia 
i specjalnej diety) na łączną kwotę 2.710 zł. 
Na wniosek Komisji Pomocy Rodzinie udzielono wsparcia rodzinom w sytuacjach losowych w formie 
zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat związanych z pobytem dziecka w placówce ( 7 rodzin – 
umorzenie opłat za ośrodek na kwotę 4.693,50 zł.;  rozłożenie zobowiązań na raty - kwota 5.918,30 zł.).
IV. Dowóz dzieci do placówek. Transportem należącym do Stowarzyszenia dowożono codziennie 9 osób 
niepełnosprawnych, uczestników zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Ośrodku dla Młodzieży przy 
ul. Leonarda 12.
V. Organizowanie  kursów i szkoleń w ramach Centrum Kształcenia Kadr „Tęcza”. 
W 2016 roku odbyły się dwa kursy 3-weekendowe z zakresu funkcjonalnej oceny i terapii widzenia 
(łącznie 120 godzin zajęć szkoleniowych, warsztatowych) oraz kurs „Terapia przez sztukę – ceramika”. 
Kurs terapii widzenia ukończyły 43 osoby, otrzymując zaświadczenia zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty. Kurs „Terapia przez sztukę ” ukończyło 10 osób. W ofercie CKK „Tęcza” znajdują się stale kursy 
o tematyce: 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.
W 2016 roku CKK „Tęcza” prowadziło bezkosztową działalność seminaryjną na zlecenie  Fundacji „Stop 
Wykluczeniu” dla osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących. Tematami 
seminariów wyjazdowych było: zagadnienia socjalno- rehabilitacyjne; zagadnienia z zakresu 
ubezpieczeń społecznych i rentowych;  ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe; pomoc osobom 
samotnym w sytuacji zubożenia i wykluczenia społecznego; prawo rodzinne i opiekuńcze; sprawy 
własnościowe mieszkań, prawo spadkowe;  poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych. 
Ogółem w seminariach wyjazdowych brało udział 50 osób otrzymując zaświadczenia o uczestnictwie w 
seminarium. W zajęciach organizowanych przez CKK „Tęcza” brało udział  ponad 100 osób.
Stowarzyszenie prowadziło politykę sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników 
zatrudnionych w Zespole Ośrodków. Dofinansowano udział w szkoleniach i konferencjach 12 
pracownikom Zespołu Ośrodków na kwotę 7.270 zł. Organizowane były także kursy/szkolenia  
wewnętrzne: „Rozwój komunikacji małych dzieci ze złożoną niepełnosprawnością we wczesnych 
stadiach rozwoju”; szkolenie z metody „Muzyka, ruch, komunikacja”; szkolenie z zakresu karmienia 
dojelitowego; szkolenie wprowadzające nowe narzędzie diagnostyczne  „Rejestr Osiągnięć 
Rozwojowych” autorstwa Moniki Orkan-Łęckiej. Prowadzono staże na stopnie nauczycielskie – na 
stopień nauczyciela kontraktowego (4) i mianowanego (2).
VI. Turnus rehabilitacyjny dla rodzin
W lipcu 2016 Stowarzyszenie „Tęcza” zorganizowało w Ośrodku „Violetta” w Sarbinowie  nad morzem 
dwutygodniowy wakacyjny turnus dla 22 rodzin członków Stowarzyszenia. W turnusie wzięły udział 23 
osoby niepełnosprawne. Do opieki nad osobami niepełnosprawnymi pozyskaliśmy 9 wolontariuszy, 
głównie studentów warszawskich uczelni. Na organizację turnusu (koszty pobytu wolontariuszy) 
otrzymaliśmy finansowe wsparcie z Fundacji „Tęczowy Dom” i firmy Konica-Minolta. Koordynatorem 
turnusu była społecznie p. Halina Frankowska, wiceprezes.
VII. Kampania społeczna „25 i co dalej”
W 2016 roku Stowarzyszenie przeprowadziło bardzo ważną kampanię społeczną pod hasłem „25 i co 
dalej” przeciwko wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, które ukończyły 25 lat, i 
pozostają już poza systemem edukacji szkolnej. Coraz więcej podopiecznych Tęczy to osoby, na których 
dalszą edukację, rehabilitację brakuje w naszym kraju środków.
W ramach kampanii społecznej „25 i co dalej” powstał 30-sekundowy film z udziałem podopiecznej 
naszego ośrodka – Pauliny. Film (i cała kampania społeczna) wzbudziła silne emocje i zainteresowanie 
problemami tej grupy osób i ich rodzin.  Powstałą w ramach kampanii petycję, do której podpisania 
zachęcamy w internetowej wersji filmu,  umieszczoną na stronie www. 25icodalej.pl. Do 30 grudnia 
petycję podpisało 2.388 osób. 
Tekst petycji skierowanej do polskiego rządu:
"25 i co dalej?
Petycja za prawem do godnego życia niesamodzielnych dorosłych osób z niepełnosprawnością
Zwracamy się do Pani Premier z petycją, aby w Polsce w pełni realizowano postanowienia Konwencji 
Praw Osób Niepełnosprawnych w stosunku do osób niepełnosprawnych od urodzenia, 
niesamodzielnych, zależnych od wsparcia innych. 
Konieczne jest podjęcie działań, by osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną 
znalazły właściwą pomoc, gdy ukończą etap edukacji. 
Wnioskujemy o:
1. Utworzenie/rozwinięcie sieci dziennych ośrodków wsparcia, tak by mogły one prowadzić stałe 
wsparcie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną uwzględniając ich 
potrzeby i możliwości;
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2. Zapewnienie ciągłego finansowania takich placówek - odejście od konkursowego trybu przyznawania 
dotacji;
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym ruchowo dojazdu do tych placówek.
25 lat i co dalej? Nowy etap w życiu, rozpoczęcie kariery zawodowej, wejście w dorosłość i podjęcie 
wiążących się z nią wyzwań? Nie dla wszystkich. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
sprzężoną 25. urodziny to nie powód do świętowania, lecz koniec godnego, bezpiecznego etapu życia. 
Niestety wciąż brakuje odpowiedniego systemu, który mógłby zapewnić osobom z największą 
niepełnosprawnością funkcjonowanie w społeczeństwie. Wejście w dorosłość to dla tych osób oraz ich 
rodzin początek osobistego i rodzinnego dramatu. Dlaczego? W okresie edukacyjnym (od 6. do 25. roku 
życia dziecka) rodzice mogą w miarę normalnie funkcjonować, prowadzić aktywność zawodową, gdyż 
ich dzieckiem zajmują się w ciągu dnia fachowcy, specjaliści, nauczyciele. 
Po 19 latach nauki, inwestowania w ich rozwój, nabywania różnych umiejętności i kompetencji, 
absolwenci szkół specjalnych zostają nagle pozbawieni wsparcia, co praktycznie oznacza regres w 
funkcjonowaniu społecznym. Niestety z reguły nie uzyskują pomocy w Środowiskowych Domach 
Samopomocy czy w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zgodnie z ratyfikowaną w 2012 roku przez Polskę Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z 
niepełnosprawnością mają prawo do bezpiecznej przyszłości i korzystania w pełni praw obywatelskich 
na równi z innymi, również po zakończeniu etapu edukacji.
Warto zaznaczyć, że w Polsce zdecydowanie brakuje placówek dla osób dorosłych ze sprzężoną 
niepełnosprawnością. Taką placówką (jedną z nielicznych w Warszawie i na Mazowszu) jest, 
prowadzony przez Stowarzyszenie „Tęcza”, Ośrodek Wsparcia „Sokrates” dla dorosłych osób 
niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, całościowymi 
zaburzeniami rozwoju. Finanse tych nielicznych placówek zależą jednak od niestałych dotacji i są 
zdecydowanie zbyt małe w stosunku do potrzeb tej grupy osób.
Zdaniem środowiska rodziców i organizacji pozarządowych konieczne jest stworzenie planu 
systemowego wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością - zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc w dziennych ośrodkach wsparcia o charakterze edukacyjno-
rehabilitacyjnym blisko miejsca ich zamieszkania. Oczekujemy, że finansowanie tych placówek będzie 
zapewnione w formie stałej dotacji adekwatnej do wielorakich potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Nadal obserwujemy niedostateczny dostęp do usług asystenta osoby niepełnosprawnej, brak jest 
rozwiązań pozwalających na wytchnienie rodziców, nawet krótkotrwały odpoczynek od nieustającej 
opieki nad zależną od nich osobą również w sytuacjach nagłych i kryzysowych; słabo rozwinięta jest sieć 
mieszkań wspomaganych. 
Nasze środowisko niepokoi się, że pozostało samo z problemami swoich „dorosłych dzieci” - najbardziej 
niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Wraz z rodzinami jest to duża grupa 
społeczna, na temat której brak jest jednak dokładnych danych statystycznych. To słabo widoczna 
społeczność wykluczonych. Apelujemy o bezpieczną przyszłość dla naszych niesamodzielnym bliskich – 
mają prawo do godnego życia i wsparcia. 
Prosimy o pomoc w zmianie tej sytuacji.
Niniejsza petycja zostanie przekazana na ręce Pani Premier Beaty Szydło."
Środki na realizację filmu, jako kluczowego elementu kampanii społecznej, pozyskaliśmy z 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Ideę kampanii, jej tytuł, scenariusz i koncepcję filmu 
dyskutowaliśmy szeroko w naszym środowisku przy fachowym wsparciu osób związanych z firmą 
Communication Lab – z p. Markiem Cichym, Bartoszem Załęckim. Telewizja Polska oceniła bardzo 
pozytywnie i  bezpłatnie wyemitowała film w grudniu 2016 (102 odsłony). Emisja filmu została 
nagrodzona brawami, a pozytywną ocenę dostał scenariusz i sam obraz (oszczędny, wyciszony) oraz 
ważny społecznie przekaz filmu. Nasz film rozpowszechniany był także w Internecie: na youtube.pl oraz 
na Facebooku i stronie Stowarzyszenia Tęcza. Powstała osobna strona poświęcona kampanii 
www.25icodalej.pl. Powstał także spot emitowany na antenie radiowej. Problemy dorosłych osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych, poruszane w trakcie kampanii, znalazły także wydźwięk w 
prasie (kampania wśród dziennikarzy z „tęczowym urodzinowym tortem” ze świeczką 25 lat i tekstem 
petycji). W kilku gazetach (m. in. „Wprost” i „Gazeta Wyborcza”) ukazały się artykuły o dorosłości osób 
niepełnosprawnych, nawiązujące do kampanii „25 i co dalej”. Na dwóch antenach radiowych 
wyemitowano audycje poruszające problemy, o których mówi kampania: reportaż o dorosłości nagrany 
w ośrodku oraz w domu jednego z podopiecznych oraz wywiad z prezesem Tęczy na temat przyszłości 
dorosłych osób z niepełnosprawnością. Na profilu Fb Stowarzyszenia Tęcza ukazały się portrety kilku 
podopiecznych ośrodka Sokrates – zdjęcia i teksty wzbudziły szerokie zainteresowanie. 
Stowarzyszenie inicjowało i prowadziło różne formy wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin dzieci 
niewidomych i słabowidzących. Prowadziliśmy poradnictwo telefoniczne i przez Internet dla osób z 
niepełnosprawnością wzrokową oraz ich rodzin. 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 
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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. 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.
VIII. Stowarzyszenie prowadziło na Facebooku profil Stowarzyszenie Tęcza  promujący nasze 
wydarzenia, akcje, kampanie społeczne. Liczba odwiedzających nasze facebookowe strony  to ok. 2.000
 osób. 
IX. W grudniu 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjne wigilijne spotkanie rodzin o 
charakterze świąteczno-integracyjnym, w którym wzięło udział  40 osób. 
XI. Stowarzyszenie rozpowszechniało i promowało metody terapii, edukacji i rehabilitacji dzieci i osób 
niewidomych i słabowidzących tradycyjnie biorąc udział w dorocznym ochockim Rodzinnym Pikniku 
Integracyjnym na Szczęśliwicach (wrzesień 2016).  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. 
W ramach integracji ze  środowiskiem lokalnym, w 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt 
„Tęczowy Konik Dzieciom ” ze środków pozyskanych w ramach budżetu partycypacyjnego dzielnicy 
Ochota. Projekt przygotowała i koordynowała p. wiceprezes Angelika Broniewska. Z darmowych zajęć 
hipoterapii w okresie 1 czerwca – 31 października 2016 skorzystało 400 dzieci z terenu Ochoty, które 
często pierwszy raz miały możliwość przejażdżki na koniu. Były to głównie dzieci z okolicznych placówek 
przedszkolnych oraz dzieci i osoby niepełnosprawne z ośrodków działających na Ochocie. 
Rozpowszechniona została idea hipoterapii, a także zostało wypromowane nasze miejsce – ogród 
terapeutyczny z miejscem na wybieg konika (padok).  Dzięki środkom z budżetu partycypacyjnego 
udało się wyremontować padok, z którego korzystają podopieczni Tęczy.
XII. W prowadzonych przez Stowarzyszenie ośrodkach zorganizowano  szereg imprez okolicznościowych 
(przedstawienia muzyczno-teatralne z udziałem młodzieży niepełnosprawnej, zabawy, imprezy 
plenerowe, spotkania świąteczne).  W Ośrodku dla dorosłych zorganizowano kilka spotkań z Ośrodkiem 
„Partnerzy”, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.  W październiku 2016 odbyło się 
uroczyste otwarcie ogrodu terapeutycznego dla niewidomych pod hasłem „Dotknij i poczuj ogród”. W 
ogrodzie ustawione zostały wysokie donice na rośliny, tak by osoby na wózkach mogły również 
obserwować i pielęgnować taki mini-ogród. W ramach projektu TESCO - Decydujesz-pomagamy, 
wspólnie z  podopiecznymi ośrodka Partnerzy, w pracowni ceramicznej wykonane zostały również 
ceramiczne doniczki na kwiaty.   
Wiosną 2016 zorganizowaliśmy w ogrodzie przy ul. Kopińskiej 6/10 integracyjną "Majówkę w kolorach 
Tęczy", która miała charakter otwartego pikniku i jednocześnie jarmarku charytatywnego staroci i 
używanych przedmiotów (zabawek, książek). Atrakcjami tej imprezy były: warsztaty bębniarskie i 
koncert zespołu Viva el Cajon, przejażdżki konne, gry i zabawy z różnych stron świata oraz atrakcje 
przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych z ul. Poznańskiej i Technikum 
Samochodowego z ul. Szczęśliwickiej (m.in. przejażdżka starym samochodem i motorem, pokaz 
pierwszej pomocy, poczęstunek przygotowany przez uczniów). W Majówce wzięło udział ok. 100 osób: 
rodzin z Tęczy, mieszkających w okolicy rodzin z dziećmi, dzieci z okolicznych podwórek. Impreza 
przygotowana i prowadzona była całkowicie społecznym wysiłkiem pracowników, rodziców i przyjaciół 
Tęczy.
W Ośrodku dla dorosłych kontynuowano prace nad słuchowiskiem pt. „Ania i Piotr”, którego scenariusz 
opracował jeden z podopiecznych placówki – Marcin Piórkowski. W realizacji kolejnych odcinków 
słuchowiska wzięła wspólnie udział kadra terapeutów oraz podopieczni ośrodka. Udało się nawiązać 
kontakt z Polskim Radiem, które rozpoczęło pracę nad profesjonalnym nagraniem i zaprezentowaniem 
słuchowiska na antenie radiowej.
XIII. 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 terapeutyczne zajęcia 
grupowe dla rodziców i dzieci, indywidualna, systematyczna pomoc i terapia psychologiczna dla 
rodziców. Rodziny nowo przyjętych pod opiekę maluchów z niepełnosprawnością wzroku (mieszkańcy 
Warszawy) objęci byli wizytami domowymi, w tym wsparciem psychologa. W Zespole Ośrodków został 
zatrudniony psychoterapeuta-terapeuta rodzin. W 2. połowie 2016 roku zorganizowano (w ramach 
projektu ze środków Wojewody Mazowieckiego) szkolenie dla rodziców, wprowadzające w temat 
zachowań  trudnych, zaburzeń zachowania osób  z cechami autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością z 
wykorzystaniem metod behawioralnych i  analizy zachowań. 
XIV. 
Stowarzyszenie organizowało imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym Dzień Sportu oraz 
prowadziło, w ramach bieżącej  pracy placówek, codzienną rehabilitację i usprawnianie ruchowe dzieci i 
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osób niewidomych i słabowidzących. W roku 2016 udało nam się pozyskać środki finansowe na 
doposażenie placówek w sprzęt rehabilitacyjny.
XV. Stowarzyszenie 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 (m. in. 2  kiermasze w  hipermarkecieTesco w grudniu 2016, 
kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny, kiermasz na spotkaniu drużyny harcerskiej oraz dwa 
kiermasze w siedzibie banku przy ul. Towarowej zorganizowane z inicjatywy siostry jednej z naszych 
podopiecznych).
 XVI. 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. 
Celem Forum jest m. in. wypracowanie nowego, spójnego i całościowego instytucjonalnego modelu 
pomocy osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie począwszy od momentu stwierdzenia lub podejrzenia 
niepełnosprawności aż do momentu, gdy pomoc ta staje się niepotrzebna, w wielu jednak przypadkach 
– aż do późnej starości. Uczestnicy Forum podzielają opinię, że system opieki jest niespójny, 
niedoskonały a przede wszystkim brak jest koordynacji działań różnych instytucji. 
W 2016 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”;
-  działalność  Punktu Koordynacyjno-Konsultacyjnego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (PIKON) 
– www.pikon.org.pl, który uruchomiony został jesienią 2016 roku w Alei Solidarności  93. 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;
- rozwój sieci kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością, w oparciu o ich środowisko; 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i umieszczaniu osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy 
Społecznej;
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 w Warszawie. Występowali z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi 
zmiany systemu finansowania opieki nad osobami dorosłymi – odbywały się liczne spotkania z 
władzami lokalnymi i przedstawicielami innych instytucji  (zespoły robocze, komisje ministerialne, 
sejm).
Stowarzyszenie, w partnerstwie  z dwiema innymi organizacjami (PSONI i BORIS),  opracowało Model  
wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej 
„Bezpieczna Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa z Ministerstwem 
Rozwoju). Powstała koncepcja oparta na idei kręgów wsparcia, która będzie rozwijana w całej Polsce w 
oparciu o fundusze unijne. Częścią Modelu jest Poradnik  „ABC – w kierunku udanego życia dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego część rozdziałów napisali eksperci Tęczy. 
W 2016 roku Stowarzyszenie Tęcza zwyciężyło w prestiżowym konkursie S 3KTOR na najlepszą 
warszawską inicjatywę pozarządową w kategorii „projekty społeczne” za projekt „Krąg Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną”, który realizowaliśmy (jako lider) w 2015 roku wraz z 4 innymi 
podmiotami. 
XVII. 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  profilu na  
Facebooku). Stowarzyszenie kształtowało pozytywny obraz naszej organizacji i prowadziło działania 
zmierzające do wzmocnienia swojego wizerunku na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji (strona 
internetowa, facebook). Przeciętna oglądalność strony internetowej www.tecza.org to 37.100 wizyt 
miesięcznie, z czego najwięcej w okresie luty-marzec oraz lipiec-sierpień.
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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

XVIII. 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.:
- Thea Polska
- Wspólnota Polska w Wielkiej Brytanii
- Friends of Lisiecki Homes in Poland
- The King Baudouin Foundation
- Telewizja Polska (Reklama Dzieciom)
- Systemics-PAB sp. z o.o.
Wpłynęły także znaczące darowizny od osób fizycznych, którymi byli stali darczyńcy – przyjaciele Tęczy 
oraz osoby związane ze  środowiskiem angielskiej Polonii.
XIX. Realizowano kontrakty, zadania, projekty, programy zlecane organizacjom pozarządowym przez 
organy administracji publicznej – rządowe, samorządowe. Pozyskiwano środki na działalność statutową 
Stowarzyszenia z następujących najważniejszych źródeł:
 -  Miasto Stołeczne Warszawa - subwencja oświatowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego (w tym wczesne wspomaganie rozwoju) i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego;
- Miasto Stołeczne Warszawa – dotacja na dwa projekty prowadzenie ośrodka wsparcia przy ul. 
Leonarda 12  i program „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych i usamodzielniających ora konsultacji i szkoleń dla rodzin ”;
 -  Narodowy Fundusz Zdrowia (umowa 3-letnia) – kontrakt na rok 2016 w dwóch zakresach: 
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacja ogólnoustrojowa;
-  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – program „Wczesna pomoc dziecku 
niewidomemu i słabowidzącemu oraz jego rodzinie ” oraz program „Nasza droga do samodzielności – 
kompleksowy system rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w placówce dziennej ”;  
- Wojewoda Mazowiecki -  projekt „Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i sprzężoną 
niepełnosprawnością w sytuacjach trudnych, kryzysowych oraz w codziennym funkcjonowaniu ” .
- Mazowieckie Centrum Polityku Społecznej – realizacja kampanii „25 i co dalej?”
XX. 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, 
prowadzenie strony internetowej, przedświąteczna dekoracja ośrodka Kopińska – harcerze ze szkoły 
podstawowej, opracowanie druków promocyjnych, zorganizowanie kiermaszów przedświątecznych). W 
Ośrodku przy ul. Leonarda 12, w ramach wspólnego projektu TESCO „Decydujesz-pomagamy”, 
pracowali wolontariusze z Ośrodka Partnerzy ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” (osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną).
XXI. Stowarzyszenie współpracowało z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Pedagogiki Specjalnej. 
W prowadzonych placówkach oraz na turnusie rehabilitacyjnym odbywały się praktyki studenckie.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 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
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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 
trudnościami w 
komunikowaniu się, z 
cechami autyzmu, 
zaburzeniami 

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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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 
niepełnosprawnością 
poza kontraktami z 
Narodowym 
Funduszem Zdrowia: 

85.14.F
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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. 
Kopińskiej 6/10; 
Ośrodek 
Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla 
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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. 
Kopińskiej 6/10 oraz 
Poradni Kompleksowej 
Diagnozy, Wczesnej 
Edukacji, Terapii i 

85.32.C

Druk: MPiPS 17



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) 6 034 438,35 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 311 563,93 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 703 289,06 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 563,20 zł

e) Pozostałe przychody 19 022,16 zł

Rehabilitacji dla Dzieci 
Niewidomych i 
Słabowidzących przy ul. 
Nowolipie 13/15 oraz 
Niepublicznego 
Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących ze 
Sprzężoną 
Niepełnosprawnościa. 
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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0,00 zł

5 093,00 zł

3 524 027,14 zł

1 477 309,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 208 062,93 zł

7 782,00 zł

25 344,97 zł

174 935,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 756 404,42 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 68 027,15 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 949 540,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

4 498 315,97 zł 0,00 zł

703 689,06 zł 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 63 541,86 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 006 429,14 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 813 247,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -400,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

8 805,14 zł

718 330,14 zł

20 399,69 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

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 9 561,39 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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1.1. 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)

106,1 etatów

18,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

161,00 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)

50,00 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

50,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 103 292,90 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 751 539,09 zł

3 695 615,09 zł

- nagrody

- premie

55 924,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 351 753,81 zł

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

4 103 292,90 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 216 947,62 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 886 345,28 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)

2 884,00 zł

18,00 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

15,00 osób

3,00 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)

1,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

1,00 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 141 927,00 zł

2 Wsparcie dzieci z 
niepełnosprawnością wzroku 
poprzez prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych i 
usamodzielniających oraz 
konsultacji i szkoleń dla 
dzieci.

Zajęcia rehabilitacyjne, z 
orientacji przestrzennej, wizyty 
konsultacyjne, szkolenia i 
konsultacje indywidualne.

Miasto Stołeczne Warszawa 29 560,00 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

5 387,00 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

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)

3 Wsparcie rodzin osób z 
zaburzeniami psychicznymi i 
sprzężoną 
niepełnosprawnością w 
sytuacjach trudnych, 
kryzysowych oraz w 
codziennym 
funkcjonowaniu.

Szkolenia dla rodziców i 
asystentów wspierających, 
indywidualne spotkania 
szkoleniowe, wsparcie 
terapeutyczne osób 
niepełnosprawnych oraz 
wsparcie środowiskowe w 
domach osób 
niepełnosprawnych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 10 000,00 zł

4 Kampania społeczna przeciw 
wykluczeniu z życia 
społecznego dorosłych osób 
z niepełnosprawnością 
złożoną oraz ich rodzin.

Realizacja 30-sekundowego 
filmu "Niewidzialni. 25 lat i co 
dalej" pokazujący problemy 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych z 
największym stopniem 
niesamodzielności oraz ich 
rodzin.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

26 451,00 zł

5 Tęczowy konik dzieciom Zajęcia z hipoterapii, 
konserwacja ławek i padoku.

Miasto Stołeczne Warszawa 25 244,22 zł

6 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

2 358 064,95 zł

7 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

932 779,97 zł
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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)

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

246 254,27 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

22 197,82 zł

3 Dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych

Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników 
niepełnosprawnych 
zatrudnionych w organizacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

186 251,91 zł

4 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 1 022 605,00 zł

5 Dofinansowanie do 
wyżywienia podopiecznych.

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

Ośrodki Pomocy Społecznej 5 093,00 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

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/08.06.2017 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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