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. Formularz należy wypelnic w języku polskinl;

. sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego biqłe pola;

. w trokcie wypełniania formulorzo istnieje możliwość dodawonia wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

. we wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--).
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Przewodniczący
Krajowej Komisji
Rewizyjnej

piotr skolud

Wiceprzewodniczący
KrajowejKomisji
Rewizyjnej

1)działalność na rzeczdobra 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 zd rowia, ed u kacja zd rowotna, kształtowanie

Ipostaw 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 sła bowidzącym 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 edukacvjne,
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)och rona praw, działalność na rzecz przestrzegania

prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w

szczególności osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

18)kształtowanie świadomości społecznej, och rona praw, działal ność na

rzecz przestrzega n i a p rawa osób n ie pełnosp rawnych ; 19) re p reze ntowa n ie

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,
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1)orga nizowanie i prowadzenie ośrod ków leczniczo_rehabi l itacyjnych dla

dzieci i osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i
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słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym
zapewniających całodobową opiekę,
2) Prowadzenie n iepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni

specjalistycznych, poradni diagnostycznych w szczególności dla dzieci i

osób niewidomych i słabowidzących osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościam i,
3)Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, w

tym niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno -
rehabilitacyjnych i szkol no - 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
tera peutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów
samopomocy, świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych,
ed u kacyjnych, wychowawczych, świadczeń zd rowotnych (usług

leczniczych, diagnostycznych, rehabi l itacyj nych) 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, opieku ńczych, oświatowych, tera peutycznych,

6)lnicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy,
poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin osób i dzieci
n iepełnosprawnych
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, rehabil itacji 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,
specjal istycznych, ogól nousprawniających i innych form wypoczynku,
rekreacji, rehabilitacji dla osób i dzieci niepełnosprawnych,
17)Organizowanie i m prez sportowych, rekreacyj nych i prowadzenie in nycl
form usprawniania fizycznego dzieci i osób niewidomych i słabowidzących,
w szczególności osób ze sprzężonymi niepełno sprawnościami oraz ich

rodzi n,
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18)OrBanizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych
związanych z twórczością osób niepełnosprawnych, promowa nie,

rozpowszechnianie wiedzy na temat ich twórczoŚci,
19)Organ izowanie koncertów charytatywnych, au kcji, festynów i in nych

imprez integracyjnych,
2O)Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów

statutowych,
2 1 )Wspie ra n i e i n nych orga n i zacji 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

działal ności statutowej.

Do najważniejszych działań realizowanych przez Stowarzyszenie Tęcza w okresie sprawozdawczym (rok 2019) należało

prowadzenie Zespołu ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Stabowidzącej ze Sprzężoną NiepełnosprawnoŚcią.

Zespół ośrodków kontynuował i realizował wszystkie cele statutowe i zadania wypracowane przezlata, nieprzerwanie od 1992

roku. placówki dzienne (ośrodek dla dzieci przy ul. Kopińskiej 6/tO oraz ośrodek dla osób dorosłych przy ul. l_eonarda 3.2)

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 szko|nym (powyżej 25 lat) dorośli podopieczni Dziennego Ośrodka Wsparcia ,,Sokrateś' objęci byli programem

rehabilitacji społecznej dofinansowanym ze środków m, st. Warszawa (Biuro Projektów i Polityki Społecznej), Państwowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (projekt 3-1etni na prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES,

program Rehabilitacja 25+), Realizowano także zadania rehabilitacji medycznej - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku

rozwojowego, rehabilitacja ogólnoustrojowa- w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Każdy z podopiecznych

Zespołu ośrodków objęty został indywidualnym, opracowanym przez zespół specjalistów, kompleksowym programem

medyczno-rehabilitacyjnym i edukacyjnym.
Działalność ośrodków
W ramach Zespołu ośrodków dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną NiepełnosprawnoŚcią Stowarzyszenie

prowadziło następujące placówki:
1) Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,,Tęcza" przy ul. Kopińskiej 6/10: stan na dzień 1 stycznia 20t9 -t7 dzieci; stan na 31

grudnia 20!9 - 19 dzieci;
2) Niepubliczny ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - ośrodek Kopińska 6/tOwraz z filią przy ul. Leonarda 12: stan na 1

stycznia2OL9 -38uczniów;stanna3lgrudnia2019 - 38uczniów,wtymORWLeonarda-stanna01.2019-11 dzieci,na

tZ.ż019 - 13 dzieci.
3) Dzienny ośrodekWsparcia i Edukacji Specjalnej ,,Sokrateś'dla dorosĘch osób niewidomych iSłabowidzących ze sprzężoną

niepełnosprawnością (stan na 1 stycznia 20!9 - 39 osób, stan na 3!.tZ,20I9 - 39 osób).

4) poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w

Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15. W roku 2019 Poradnia świadczyła różnego typu specjalistyczną pomoc dla 90 dzieci z

dysfunkcjami wzroku orazze 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 miesięcznie 72 dzieci\. W ramach Poradni Świadczono również

terapeutyczne usługi domowe dla 33 dzieci i ich rodzin. Ponad 50. dzieci objętych było specjalistycznym wsparciem w ramach
pFRoN-owskiego Programu Wczesnej Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu ijego rodzinie (0,1-12.2019).

Kontrole:
Działalność ośrodka Sokrates była w 2019 roku kontrolowana przez instytucje dotujące:
_ Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy-kontrola prawidłowości pobierania dotacji (listopad 2019),

Kontrola zakończyła się wydaniem protokołu, do którego Stowarzyszenie wniosło uwagi, gdyż nie zgadza się z wynikami kontroli

dotyczącymi pobranej dotacji. W konsekwencji toczy się postępowanie odwoławcze w tej sprawie,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
Kolejnym ważnym zadaniem było prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych i rehabilitacyjnych w ramach Niepublicznego

Zakładu opieki Zdrowotnej ,,Tęcza" (11.981 usługzdrowotnych/osobodni wskali roku,98 osób objęĘch opiekąstacjonarną,24O
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pacjentów zewnętrznych). Działalność medyczno-rehabilitacyjna prowadzona była w ramach umów z Narodowym Funduszem

Zdrowia (umowa wieloletnia) i 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.

oprócz usług zakontraktowanych przez NFZ NZOZ ,,Ięcza" świadczył poza kontraktowe usługi dla podopiecznych oŚrodków:
_ dodatkowe usługi lekarskie (okulista w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, pediatra, neurolog dla dorosłych);

- działania opiekuńcze i pielęgnacyjne (opieka sanitariuszy, codzienne karmienie * w tym karmienie poprzez gastrostomię;

czynności higieniczne).
Projekt unijny - usługi asystenckie
W 2019 roku kontynuowany był 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 60 osób,

w tym 31 osób z niepełnosprawnością (zczego 28 uczestników to podopieczni Ośrodka przy ul. Leonarda) oraz 30

rodziców/opiekunów tych rodzin. W projekcie osoby te mogły skorzystać:

- z popotudniowej 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, w tym prawniczych, psychologicznych;
- z indywidualnego wsparcia psychologa/psychoterapeuty.
Dodatkowo w lipcu 2019 roku, w ramach środków unijnych, zorganizowany został dwudniowy wyjazd o charakterze

integracyjno-rehabilitacyjnym do Ośrodka TPD w Helenowie, w którym wzięło udział 11 osób z niepełnosprawnością oraz tL
asystentów.
W projekcie zatrudnionych zostało: 8 opiekunów w świetlicy, 14 asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów w miejscu

wytch n ieniowym oraz specjaliści - szkoleniowcy
projekt realizowany był do lipca 2019 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem rodzin. Wypracowano ponad tr0.000 godzin

usług asystenckich.
Projekt un ij ny - Bezpieczna przyszlość
od października 2018 roku Stowarzyszenie,,Tęcza" - jako partner - bierze udział w ogólnopolskim innowacyjnym projekcie

,,Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną -testowanie modelu" w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 20!4-ż020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, W oŚmiu

społecznościach testowany jest model środowiskowego wsparcia (budowanie kręgów wsparcia) Osób z NiepełnosprawnoŚcią

intelektualną, wypracowany przez Warszawskie Forum lnicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną (do

którego należy również Stowarzyszenie ,,Tęcza"). Stowarzyszenie Tęcza odpowiedzialne jest za bazę wiedzy na temat projektu

dostępną na stronie www.kregiwsparcia.pl oraz narzędzie do komunikacji w kręgach. Projekt kończy się w marcu 2021"

Projekt unijny - Przedszkole
od października 2018 do 30 września 2Ot9 realizowany był projekt ,,Wzrost dostępu dzieci z niepełnosprawnoŚciami do

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Tęcza". Głównym celem projektu był wzrost

dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niewidomych i

słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami będącymi podopiecznymi Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

,,Tęcza". W ramach projektu zostały wprowadzone nowe rodzaje zajęć: interdyscyplinarna terapia muzyczna, zajęcia wspierające

alternatywną komunikację z wykorzystaniem nowych technologii (AAC), ponadto wydłużone zostały godziny funkcjonowania
przedszkola (świetlica). Metody alternatywnej komunikacji na stałe weszły w skład dzialań programowych OŚrodka przy ul.

Kopińskiej. Wsparciem objęta został grupa 16 dzieci. W projekcie zatrudnionych było 17 osób.
ponadto ze środków m. st. Warszawy realizowane były dodatkowe zajęcia dla dzieci - podopiecznych Ośrodka przy ul" Kopińskiej

6/10 - dogoterapia.
Działania podnoszące jakość pracy i standard placówek
podniesiono standard wyposażenia prowadzonych placóweĘ bezpieczeństwo i komfort pobytu podopiecznych, a dzięki temu

również jakość pracy terapeutycznej i diagnostycznej.
Dzięki środkom pozyskanym z Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej (sierpień 2018), środkom z Urzędu Marszałkowskiego,

PFRON-u i m. st. Warszawy udało się wykonać szeroki zakres prac remontowych:

|- modernizację węzła cieplnego (druga część - Kopińska);

|- izolację fundamentów budynku przy ul. Kopińskiej 6/fi od strony tarasów;

|- wymianę podłóg (na powierahnię zmywalną) w trzech salach terapeutycznych;

|- wymianę drzwi przesuwnych (3 szt.);

|- cyklinowanie i lakierowanie 7 pomieszczeń (sal terapeutycznych, gabinetów);

|- remont iwyposażenie pomieszczenia socjalnego przy ul. Kopińskiej 6/10;

|- polimeryzację wykładziny PCV w Ośrodku przy ul. Kopińskiej 6/10;
- montaż nowych poręczy w korytarzach (ośrodek Kopińska);
_ remont sieci eIektrycznej w Ośrodku przy ul. Leonarda 12 (ze środków Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st,

Warszawy);
- naprawę dachu nad łącznikiem w Ośrodku Leonarda.
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Ze środków pochodzących z projektów oraz od indywidualnych darczyńców (m.in. zrzutki na Facebooku) udało się doposażyĆ

ośrodki w meble biurowe, rolety, sprzęt aBd (pralka, kuchenka), kurtyny Brzewcze, klimatyzatory a także sprzęt rehabilitacyjny:

kamizelki rehabilitacyjne, poduszki rehabilitacyjne Stabilo, krzesełka rehabilitacyjne - Kopińska, dwa łóżka rehabilitacyjne do

ośrodka przy ul. Leonarda oraz ciśnieniomierz do gabinetu okulistycznego. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Stowarzyszeniu

23 używane komputeryoraz monitory.Częśćz nich została wyposażona w konieczne oprogramowanie iprzekazana do uŻytku

pracownikom.
We współpracy z Fundacją Habitat, przy udziale wolontariuszy z kilku zaangażowanych społecznie firm, udało się w 2019 roku

przeprowadzić kolejne prace remontowe w ośrodku przy ul. Kopińskiej (odnowienie klatki schodowej i pomieszczeń

administracyjnych) oraz wykonać duży zakres prac ogrodowych pod kierunkiem architekta krajobrazu. Wolontariusze z firmy

Budimex pomogli uporządkować ośrodek po generalnym remoncie. Również w ośrodku przy ul, Leonarda wolontariusze zfirmy

EMEA ssc wykonali prace porządkowo-konserwacyjne w ogrodzie. Materiaty i narzędzia do tych prac zostały zakupione przez

firmy delegujące wolontariuszy.
Warszawska 5zkoła Przymierza Rodzin podarowała Ośrodkowi przy ul. Leonarda 12 program do prowadzenia zajęĆ metodą

komunikacji alternatywnej (Boardmaker).
źródłem finansowania wszystkich dodatkowych elementów wyposażenia, podnoszących standard pomieszczeń ijakoŚĆ pracy z

podopiecznymi, były dotacje celowe i darowizny finansowe i rzeczowe.

Poradnictwo, pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin:
pracownik socjalny przeprowadził 104 wywiady środowiskowe u rodzin podopiecznych oraz interweniował lub udzielał porad w

418 sprawach doĘczących m"in. wparcia finansowego irzeczowego dla rodzin, wsprawach mieszkaniowych, pomocyw

kontaktach z urzędami i instytucjami (OPS, PCPR), w sprawach związanych z ubezwłasnowolnieniem, w sprawach

mieszkaniowych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Nawiązywał kontakty z organizacjami pozarządowymi

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i był tącznikiem pomiędzy rodzinami a organizacjami/instytucjami; pomagał w

przygotowaniu wniosków do instytucji pomocowych, Utrzymywano ścisłe, robocze kontakty z Ośrodkami Pomocy Społecznej w

sprawach wielu rodzin. ByĘ to także sprawy kryzysowe, wymagające przemyślanej, skoordynowanej interwencji. Dzięki stałej

współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej kilka rodzin otrzymało pomoc finansową - zasiłki celowe, okresowe,

dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie wyżywienia w ośrodkach, zakup leków, sprzętu dla dzieci.

Rodziny podopiecznych były na bieżąco informowane o ulgach i prawach osób niepełnosprawnych, zmianach w przepisach i

ustawach. Na stronie internetowej www.tecza,org publikowana była,,Tęczowa Gazetka" (7 edycji w 20],9 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,

W oparciu o społeczne zaangażowanie kilku osób przy Stowarzyszeniu działały kręgi wsparcia dla trojga podopiecznych Tęczy,

wokół osób, których rodzice/opiekunowie są już w zaawansowanym wieku i sami wymagają szczególnej troski. DziałalnoŚĆ

kręgowa prowadzona była m.in. w trakcie turnusu rehabilitacyjnego.
W §towarzyszeniu działała sekcja środowiskowego wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

organizowane były spotkania zespołu Podejmowane zostały różnego typu działania służące kompleksowemu wsparciu rodziny

opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem.
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 udzielił wsparcia 4 rodzinom w formie refundacji zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków,

wyżywienia i kosztów transportu, na łączną kwotę 3.076 zł.

Na wniosek Komisji Pomocy Rodzinie udzielono wsparcia pięciu rodzinom w sytuacjach losowych (pobyt w szpitalu, trudna

sytuacjażyciowa) wformiezwolnieniaopłatzwiązanychzpobytemdzieckawplacówce(3rodziny),dowozudoplacówki (1

rodzina), umorzenia zadłużenia za pobyt dziecka w ośrodku (1rodzina) na łączną kwotę 4.945 zł.

Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek
Transportem należącym do Stowarzyszenia dowożono codziennie 10 osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć

terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Ośrodku SOKRATES przy ul. Leonarda 12. Na organizację transportu otrzymaliŚmy wsparcie

finansowe z projektu m. st, Warszawy,

Dziatania na rzecz podniesienia kompetencji kadry

były bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie. Na dofinansowanie udziału kadry w szkoleniach wydano

kwotę 21.835 zł,, w tym na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych (3 osoby);
_ indywidualne dofinansowanie do udziału w kursach, konferencjach, szkoleniach - 7 osób;
- szkolenia z obsługi urządzenia eye-tracker oraz innych metod AAC - udział 24 osób. Szkolenie wprowadzające w wyższe

technologie komunikacyjne. Szkolenie przeprowadziła firma lncludo Assistive and RehabiIitation Technology;

- finansowane ze środków projektu unijnego wspomagającego działania przedszkola - 15 osób;
_ kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:,,Jak konstruować program pracy, realizowaĆ podstawę

programową wychowania przedszkolnego, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i jak włączyć do współpracy rodziców "
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Jacek Kielin - udział 11 osób; ,,Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - udział ].0 osób;

,,Logistyczne i personalne zarządzanie zespołem - superwizje dla kadry zarządzają,cej" - udzia| 3 osób;
_ kurs ,,problemy karmienia gastrostomią - obsługa, pielęgnacja i podaż diety do PEG" zorganizowany w ramach współpracy z

centrum Zdrowia Dziecka, Kliniką Pediatrii, Żywienia iChorób Metabolicznych. Szkolenie przeprowadziła pani Maria Podemska -

prezes Fundacji Dzieci Zywione lnaczej - udział 24 osób;
- kurs,,Pierwsza pomoc przedmedyczna" - udział 4]. osób;
- szko|enie nt.,,Stosowanie metody behawioralnej w grupie dzieci autystycznycli'- 12 osób; prowadzenie - Dorota Koman z

Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym;
- W poradni Kompleksowej Diagnozy (ul. Nowo|ipie 13115) dla 7 pracowników ORW i Przedszkola zorganizowane zostały

warsztaty zabawkowe. PsychoIog dziecięcy, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowała dla terapeutów

szkolenie z tworzenia zabawek terapeutycznych

oraz_ z inicjatywy rodziców - szkolenie,,Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

placówce niepublicznej od 1września 20t9" - udział 35 osób.
W ramach Centrum Kształcenia KadrTęcza zorganizowano dwa szkolenia zewnętrzne:
- kurs ,,SeksuaIność osób z niepełnosprawnością", w którym wzięło udział 24 osób;

- kurs,,Terapia przez sztukę - ceramika" - dIa 8 osób.
Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne i prezentacje materiałów szkoIeniowych na radach pedagogicznych.
ponadto dla rodziców zorganizowane zostało szkoIenie o charakterze warsztatowym - ,,Zdrowy kręgosłup" (profilaktyka schorzeń

kręgosłupa - ćwiczenia praktyczne) 
"

Staże nauczycielskie: Zakończyły się staże na nauczyciela kontraktowego (2 osoby) i mianowanego (]. osoba)" Staże

nauczycielskie rozpoczęło 6 kolejnych osób.
Łącznie w różnych formach dokształcania i podnoszenia kwalifikacji wzięło udział ],70 osób.
Turnus rehabilitacyjny dla rodzin
Latem20].9rokuStowarzyszeniezorganizowałoturnusrehabiIitacyjny wDarłówku.Wturnusiewzięłoudział 57osób,wtym
23 osoby z niepełnosprawnością. Do wsparcia zaangaźowaIiśmy 9 wolontariuszy, glównie studentówwarszawskich uczeIni. Na

organizację turnusu (koszty pobytu wolontariuszy) otrzymaIiśmy finansowe wsparcie z Fundacji ,,Tęczowy Dom". Społecznym

koordvnatorem turnusu była p. HaIina Frankowska, wiceprezes.

1Kampania I% - ,,Zobacz. Niewidome dzieci"

Iw zois roku ambasadorami kampanii społecznej ,,Zobacz. Niewidome dzieci" zostali sportowcy-Joanna Mazur, niewidoma

Imistrzvni swiata w biegu na 1500 m oraz Michał Stawicki, jej przewodnik, którzy wzięli udział w produkcji spotu ,,Razem

Isięgnijmy po medal". W fiImle wystąpili podopieczni Stowarzyszenia: 3-1etni Filip, 6-1etnia Anastazja, 6-1etni Filip oraz 7-1etni

IJulek. spot był emitowany na antenie WP oraz na naszej stronie internetowej, w social-mediach oraz w lnternecie. Spot

IzreaIizował zespół pod przewodnictwem OLMEKA Creation House,

I
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Piknik po uśmiech do Tęczy
W dniu 7 czerwca2OI9, na terenie zielonym Ośrodka przy ul. Kopińskiej 6/10, odbył się rodzinny piknik integracyjny otwarty dla

wszystkich mieszkańców Warszawy. W imprezie wzięło udział 120 osób, w tym rodziny podopiecznych StowarzyszenIa, okoliczni

m ieszkańcy, pracownicy Tęczy, wolontari usze, harcerze.

Wtym roku motywem wiodącym była integracja sensoryczna zarówno dla pełno- i niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin,

Terapeuci zTęczy przygotowali szereg atrakcji związanych z doznaniami sensorycznymi, orientacją przestrzenną, pracami

plastycznymi, muzyką, zabawą światłem i wodą. Dodatkowo dużą atrakcją były pnejażdżki konne, spacery z alpakami oraz

dogoterapia. W programie pikniku zaplanowano mnóstwo konkurencji i atrakcji z nagrodami zarówno dla najmłodszych i

starszych dzieci oraz ich rodzin. Dla smakoszy były lody, owoce oraz grill. Każde dziecko biorące udział w konkursach otrzymało

upominek, ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko edukacyjne lzby Administracji Skarbowej. Mogliśmy zapoznaĆ się z

wieloma okazami C|TES - gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, które zostały nielegalnie przywiezione przez

turystów jako pamiątki z wakacji. Piknik odwiedzili przedstawiciele urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ochota, PFRON-u oraz

ambasadorzy Stowarzyszenia Tęcza: Joanna Mazur i Michał Stawicki.
piknik wsparli: PROVIDENT, THEA Polska, lzba Administracji Skarbowej, harcerze z Hufca Mokotów.
lmprezy o charakterze sportowo-integracyjnym oraz udział w innych akcjach charytatywnych ,

W maju ośrodek przy ul. Leonarda zorganizował integracyjną Olimpiadę sportową dla osób z niepełnosprawnością. Wzięli w
niej udział zaproszeni goście m.in. WTZ Nowa Praca Niewidomych z ul. Konduktorskiej w Warszawie oraz absolwenci OŚrodka

przy ul. Lęonarda. W ogrodzie odbywały się olimpijskie zawody sportowe, Każdy mógł zmierzyć się z zadaniem na miarę swoich

możliwości. Na kilku stanowiskach można było również lepić z gliny. Wspólnymi siłami powstały ceramiczne elementy, które

znalazły się na tablicy sensorycznej z której korzystają wszyscy podopieczni Ośrodka.

Stowarzyszenie wzięło udział w akcji ,,odLOTTOwa jazdd'; 200 osób (przyjaciół Tęczy, pracowników, rodziców) wsparło nas,

przemierzając na rowerach tysiące kilometrów, Dzięki wsparciu Fundacji LOTTO udało się zakupić sprzęt rehabilitacyjny dla

naszych podopiecznych.
Kiermasze świąteczne. Rozpowszechnianie i promowanie twórczości osób niepełnosprawnych.
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W ramach działań promujących twórczość osób niepełnosprawnych uczestniczyliśmy w 3 dużych kiermaszach Świątecznych, na

których mogliśmy zaprezentować rękodzieto naszych podopiecznych z Ośrodka SOKRATES. Dochód ze sprzedaży ceramiki został
przeznaczony na zakup materiałów do pracowni ceramicznej oraz zakup sprzętu do rehabilitacji. Na specjalne zaproszenie

Stowarzyszenie Tęcza brało udział w Xll Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym w hotelu Marriott. Wydarzenie pod

honorowym patronatem Małżonki Prezydenta AgaĘ Kornhauser-Dudy, zorganizowało Stowarzyszenie Małżonków Szefów Misji

Dyplomatycznych. Ponadto świąteczne kiermasze gościły w siedzibie firmy SlEMENS oraz w budynku SMNSKA na zaproszenie

Colliers lnternational Poland. Dodatkowo kiermasze zokaĄi Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne Kiermasze

organizowane były w ośrodku dla młodzieży i dorosłych przy ul. Leonarda.
Wigilie, spotkania świąteczne
W grudniu 20].9 Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjne wigilijne spotkanie rodzin i charakterze świąteczno-integracyjnym z

udziałem przedstawicieli z Duszpasterstwa Niewidomych na Piwnej, Przywigilijnym stole zagościli nasi absolwenci iprzyjaciele
tworzący Warszawskie "Kręgi Wsparcia". Spotkanie zorganizowano przy wsparciu firmy Provident.

Najmłodsi podopieczni z ośrodka Kopińska spotkali się wraz z terapeutami i rodzicami przy wigilijnym stole. Każda grupa

przygotowała aranżację swojej kolędy, Dzieci odwiedził św. Mikołaj z prezentami. W ośrodku SOKRATES wystawiona została

gawęda góralska z kolędowaniem, w reżyserii Joanny i Marka Wójcickich w oparciu o opowiadanie Kiędza Twardowskiego.

organizację imprez świątecznych dla podopiecznych Stowarzyszenia Tęcza wsparli oraz paczki świąteczne ufundowali: Fundacja

Kronenberga przy Citi Handlowy, lzba Administracji Skarbowej, Szkoła Przymierze Rodzin, Harcerze z Hufca ZHP Warszawa

Mokotów im. Szarych Szeregów, Provident Polska oraz wielu innych darczyńców.
lnformacja, poradnictwo dla rodzin
Stowarzyszenie inicjowało i prowadziło różne formy wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin dzieci niewidomych i

stabowidzących. Prowadziliśmy poradnictwo telefoniczne i przez lnternet dla osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz ich

rodzin. Stowarzyszenie prowadziło stronę internetową www.tecza.or8, a w jej ramach zakładkę ,,Porady eksperta".

Udział osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych. Kontakty ze społecznością lokalną.
W 20].9 roku zorganizowano wiele wycieczek w tym do: Ogrodu Zoologicznego, Parku Szczęśliwickiego, Muzeum POL|N, w
którym zorganizowano specjalne warsztaty sensoryczne dla niewidomych dzieci.
W ośrodku przy ul" Kopińskiej gościliśmy teatr dla dzieci - aktorzy Centrum Aktywności i Kreatywności TRZC|NA wcielili się w
postacie z bajki Masza i Niedźwiedź.
Podopieczni Ośrodka przy ul. Leonarda 12 wzięli udział w znakomiĘm spektaklu teatralnym DOM w Natolińskim Ośrodku

Kultury, w którym aktorami były osoby niepełnosprawne oraz zwiedzili wystawę twórczości osób niepełnosprawnych,
zorganizowaną na Akadem ii Pedagogiki Specjal nej,

W grudniu 2019, na zaproszenie organizatorów, kilkudziesięciu podopiecznych Stowarzyszenia Tęcza miało okazję odwiedzić
chiński Festiwal Światla.
Prowadzono wiele inicjatyw zmierzających do wzmocnienia kontaktów ze społecznością lokalną. Dla podopiecznych placówek

zorganizowano wiele wycieczek, w tym m.in. do Muzeum Pragi, ZOO, do warszawskich parków, do supermarketów, sklepów,

kawiarni, cukierni.
Projekt rozbudowy Ośrodka,,Kopińska"
Z inicjatywy rodziców osób dorosłych - podopiecznych ,,Tęczl/' kontynuowane były działania zmierzające do rozbudowy oŚrodka

przy ul. Kopińskiej 6/10 i powstanie centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego z myślą o różnych potrzebach dzieci i osób z

niepełnosprawnością, w tym dorosłych niesamodzielnych podopiecznych Tęczy. W 2019 roku uzyskaliśmy zgodę z

odpowiednich urzędów na rozbudowę placówki, tzw. warunki zabudowy; odbyły się też spotkania w tej sprawie z władzami

miasta.

Wsparcie psychologiczne dla rodzin

Systematycznie prowadzone byly różne formy edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci i osób

niewidomych, słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością orazzagrożonych 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 miał stałe dyżury psychoterapeuta-terapeuta rodzin.

Współpraca z innymi organizacjami

Stowarzyszenie roboczo współpracowało z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi w zakresie wypracowania wspólnych

standardów opieki, rehabilitacii, 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 |ntelektualną, Koalicją OĆhockich Organizacji Pozarządowych, Fundacją

,,Synapsis", Stowarzyszeniem BORlS, Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem ,,Otwarte drzwi",

Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych ,,Maja", Niepełnosprawnością. Stowarzyszenie jest aktywnym

członkiem Warszawskiego Forum lnicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną, które skupia 18 organizacji

dziatających na terenie Warszawy. Celem Forum jest m. in. wypracowanie nowego, spójnego i całościowego instytucjonalnego

modelu pomocy osobie niepełnosprawnej ijej rodzinie począwszy od momentu stwierdzenia lub podejrzenia

Druk,NIW-cRso



niepełnosprawności aż do momentu, gdy pomoc ta staje się niepotrzebna, w wielu jednak przypadkach - aż do późnej starości'

WFlNol zorganizowało spotkanie z udziałem wiceprezydenti Warszawy pawłem Rabiejem w celu omówienia aktualnych

p robl e m órłiwa rszawski ch orga n izacj i i wyp racowan i a nowych rozwi ąza ń,

prezes Stowarzyszenia Tęcza, Anna Witarzewska, uczestniczyła w cyk|icznych spotkaniach ogólnoPolskiego Forum na rzecz osób

z wieloraką niepełnosprawnością, w którego działalność zaangażowanych jest kilka organizacji ProwadzącYch Placówki dla

niesamodzielnych osób dorosłych po 25. roku życia, w tym Stowarzyszenie ,,Na Tak' z Poznania. We współprary z Evangelisches

Johannesstift z Berlina, jedną z największych organizacji pomocowych w Niemczech, wypracowane zostały postulaty,

rekomendacje całego środowiska organizacji pozarządowych, doĘczące najważniejszych kierunków zmian w systemie wsparcia

dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością. Skierowane one zostały do najwaŻniejszych organów państwowych i

rządowych. prezes Stowariyszenia brała również udział w posiedzeniach Zespołu do spraw opracowania Rozwiązań w zakresie

Ipoprawy Sytuacji osoo rvieóełnosprawnych i Członków ich Rodzin w ramach Centrum partnerstwa Społecznego ,,Dialog" przy

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
przedstawiciele stowarzy.zenia utizymywali robocze kontakty z władzami miasta stołecznego Warszawy (Biuro pomocy i

projektów społecznych) _ 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,

Promocja Stowarztszenia
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),

W 2019 roku szczególną wagę przyłożyliśmy do budowania wizerunku Stowarzyszenia, działań na rzecz Promocji naszej misji'

stowarzyszenie kształtowato pozytywny obraz naszej organizacji i prowadziło działania zmierzające do wzmocnienia swojego

wizerunku na zewnątrz oraz WeWnątrz organizacji 1sironi internetowa, Facebook), Strona internetowa Stowarzyszenia Tęcza jest

jednym z głównych narzędzi do komunikowana się z otoczeniem. za jej pośrednictwem stowarzyszenie przekazuje informacje o

realizowanych projektach, relacjonuje bieżące wyjarzenia orazprzekazule najważniejsze informacje związane z działalnością

Stowarzyszenia. Stronę odwiedzało średnio 1,5 tys. osób miesięcznie, co przekłada się na 40 tys, odsłon w roku 2019, W 2019

rokupojawiłosię13tys.nowychużytkowników.Stronajestwidocznawsieci,żywa,barwna.lesttozasługaosóbją
prowadzących.Stronajestdobrzewypozycjonowanąwsieci(67%wejśćnastronęjestzorganicznegowyszukiwania,15%wejść
na stronę to przekierowania z social mediów (Facebook), a t3% to bezpośrednie wejŚcia na stronę). Dzięki współpracy z p, Ewą

lffiiui;;;;iu ,.roJ 
".rza 

aktywność na Facebooku. prezentowane są wszystkie waŻne wYdarzenia z ŻYcia oŚrodków i

Istowarzyszenia. W działalność promocyjną stor"r.vr."i,. u.:r1,:,^"^,l: 
.coraz 

więcej osób z wszystkich placówek i działów naszej

Sponsorzy, darczyńcy
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,

stowarzyszenie wspólnota polska z wielkiej Brytanii, Medical Aid for poland, polska wytwórnia papierów wartościowych,

Savills, Siemens, Fundacja Lotto, Ministerstwo Cyfryzacji, lzba Administracji Skarbowej, Drukoba, NastąPił równieŻ Wzrost

środków pozyskanych z działalności crowdfundingowej,

Iwpłynęły także znaczące darowizny od osób rizycznycń, którymi byli stali darczyńcy - przyjaciele Tączy oraz osoby związane ze

organizacji'FrofilStowarzyszeniaTęczanaFacebookuśledziło3.500osób.

środowiskiem angielskiej Polonii,

ilff;;il;;";;;il..yjnym odbyw.ly 5;ę pląktyki studenckie m.in, studentów psycholo'ii uKsw,

wolontariat
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 Facebooka,

współorganizowanie pikniku rodzinnego, opracowanie druków promocyjnych, tłumaczenie materiałów na język angielski,

wolontariat pracowniczy_ wsparcie przy remontach). podkreślić trzeba również aktywny udział uczniów ze szkoły przymierza

Rodzin, pracowników firmy provident, lzby Administracji skarbowej oraz harcerzy z Hufca Mokotów,

Stowarzyszenie wspóipracowało z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Pedagogiki Specjalnej. W ProwadzonYch Placówkach

Druk: NIW,cRsc
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I ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie działań diagnostyczno-medycznych
i rehabiIitacyjnych 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

rehabiIitacji dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego oraz osób dorosłych z

niepełnosprawnością sprzężoną"

85.14. F 0,00 zł

2
nauka, szkolnictwo wyźsze,
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 0,00 zł

DrukI Nlw-cRso

Liczba odbiorców działań organizacji

liczbę odbiorców dziołoń organizocji w okre5ie

w podziale no osoby fizyczne i osoby prowne)
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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

pomoc socjalna dla rodzin

w szczególnie trudnej sytuacji

Organizacja uroczystości i spotkań o

integracyj nym, Prowadzenie różnych

psychoedukacji, terapii i pomocy

psychologicznej dla rodzin. Organizowanie
rekreacyjno-rehabilitacyjnych z

udziałem wolontariuszy dla rodzin

o r:słnliiĆii,ńroŃ.a'uiila azlgła! ri ość od płatną, p ożylku pu b [i cżn e,go

_
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1,
działalność na rzecz osób
n ie pełn osprawnych

Prowadzenie Dziennego Ośrod ka 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 szkoInej. 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
zachowania, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym.

Programy terapeutyczne obejmują między
innymi: wsparcie samodzie!ności,
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,
u miejętności twórczych, rozwoju
emocjonalnego i społecznego, W ośrodku
prowadzone są zajęcia terapeutyczne
indywiduaIne i grupowe; zapewniona jest

pomoc pie|ęgniarki, sanitariuszy; ze

względu na duży stopień niesamodzielności
podopieczni ze zlożoną
niepełnosprawnością często wymagają

Iwsparcia J, na 1. Pozyskiwane dotacje nie

Ipokrywają wszystkich kosztów utrzymania i

prowadzenia placówki; rodzice partycypują

,w tych kosztach w zakresie m.in. obsługi i
jutrzymania obiektu,

88.10.Z 0,00 zł

DrukI NlW-cRso
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. .,$ł§ęĘ*Óq§,ĘiiY,,:.,,..,
ło.nie$ońelw_ffiią$ l

... śfćry,z.rx,podatku; ",,.,,

do d,Óńććóli§d,,oś,Ń

.:..: ,'' ',, iiVlz . 
:':,,.,,,i..:,



2 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie działalności diagnostycznej i

leczniczej w zakresie okulistyki dziecięcej i

rehabiIitacji dzieci niepełnosprawnych oraz
osób z niepełnosprawnością poza

kontraktami z Narodowym Funduszem
Zdrowia: diagnoza rozwoju, rehabilitacja
ruchowa, diagnoza i terapia metodą
lntegracji 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
działal ność 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 u|. Nowolipie 13/15;

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących ze
Spnężoną Niepełnosprawnością w
Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10;
Ośrodek Rewal idacyjno-Wychowawczy d la

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze
Sprzężoną Niepełnosprawnością.

85.14.F 0,00 zł

Druk: Nlw-cRso



nauka, szkol nictwo Wyższe,

edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie kursów i szkoleń w ramach
Centrum Kztałcenia 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
niepetnosprawnymi i zagrożonymi
niepełnosprawnością; kontakt i

komunikacja dorosłego z małym dzieckiem
niepełnosprawnym; terapia poprzez sztuki
plastyczne - ceramika. Centrum Kształcenia

Kadr Tęcza prowadzi działal ność 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 Słabowidząrych pęy
ul. Kopińskiej 6/t0 oraz Poradni
KompIeksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji

Terapii i RehabiIitacji dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących przy ul.

Nowolipie t3 /15 oraz Niepublicznego
Ośrodka RewaI idacyj no-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze
Sprzężoną Niepełnosprawnością. Czynności
opiekuńcze (toaleta, karmienie)
realizowane są w ramach odpłatnej
działaIności pożytku publicznego.

0,00 zł

5, 1. Organizacja prowadziła działa l nośc gospodarczą

1*'Tak

S' ruie

LP, Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis dziatalności

r;l.ŁącŻna,kŃota ńl:zych'ÓdóW,,oiBalizbĆiiosÓ,tęm{Ż§odń],e',1lr'a.hu]nklg.$'Żvskoyv.|§{|a.|) 7 3t6 055,56 zt

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6599 039,2tzł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 606 5Q2,tL zł

Druk; Nlw-cRso
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0,00 zł

tt} 5t4,24 zł

2.1.Przychodyz1%podatkudochodowegoodosóbfizycznych 66 513,06 zł

6 133 036,93 zł

369 645,98 zł

2352,00 zt

3 95! tl6,93 zł

.d)żeśrodkówpaństwowYch:'fłnduszycelowy.9h t 809 862,02 zł

399 489,22 zł

.ylll.

]',':::::,,,.

'i'l:,:::,:,:

4 690,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 77 307,0O zI

377 492,22zł

0,00 zł

,lł§$;i1.5l..,. :, ;.iiili]r]],]],l]ii]l1]|111]iL]il|l]l|ii;.:::::., , -4]:iłłiii]i

.

:,:'l"-::::': :'::::jj::iLli,liliiliiiii]illiilil]lł{ii.qillil],li:iiil::,]:::.:.,:,,::::::::: ,], ,,,]. ]:|ii':]::ii]:#l

0,00 zł

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej
i]]ii,,

0,00 zł

i]],]l]i]]]]],]i:|ii].;a]:.. ] i ... ],irl]
",'|]ll]]]llli11;111ii1111111,ilir.'i.,,1 

l :.

!i|i. i i : :l::::] :]::: ]]]:]]]]:]!i]il!ii]li|.j
fi,!.,ln :; ::: ::::::::::::::::]:9]{l1liql

:::,]:::,]::,]:','',,,,,]:]ll.]Ji';:i] i,;

:,:::":,i::::,::,:::,::: :'i§il],ll;i];]lli] 1;i:
7t7 0t6,35 zl

3,t, Stan środków ppchodż]ąeYch z l7;,p'odatku OoClloOoWe§o_ft óśób] z},cznych na pierwszy dzień
247,66 zł

66 180,00 zł

L Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Slabowidzącej ze Sprzężoną
N iepełnosprawnością

58 108,00 zł

2 Kampania informacyjna związana z pozyskiwaniem !% podatku dochodowego od osób fizycznych. 8 072,0Q zł

Druk: NlW-cRso

d) przychody finansowe

e) pozostałe przychody

._ .;"q:#ffilll§r -i*: _=, '] '*; Ml.wińr"łłWffi

2.2. Ze źr6,deł,publicznych ogółem :

W
lyl l l.

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

b) ze środków:budżetu państwa

2.3 Zeźródeł prywatnych ogółem:

a) ze składek członkowskich

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)

7,4.Zinnych źrodeł

11|iłili]§s

§ffi

3.2- W$Ókośó,]:kwÓtył'óńiesiony.9ń,.1,kószl4q,ż:,,1% podatłuid.oqp-odowe§d:b'd óśób żVćzńych Ń
okresie sprawozdawczym ogółem

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w

okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt l1,1.]"), Óiai s.acunkowe kwoty przeznaczone na te działania



4.].. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 544732,03 zł 66 180,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 948 5ż4,53 zt 66 180,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku pubIicznego 615 689,00 zł 0,00 zł

g) koszĘ,z tytu|ń, plowadzenia,działallośći gospodar,ezęi 0,00 zł

d) koszty finansowe 2t255,79 zł

e) koszty administracyjne 943 764,28 zl 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 15 498,43 zł 0,00 zł

|§llli1ll]i]ll'l.il:ł]*:'

::,,,,i,,,,]ii!:],,i]ii\i lt ilj.f ll l] i]-]il : n :

l u,! 
ll,łp|i|ąffi płłei r*i ą

/iznliićh]]]]]li,!,;;+i,.,'':,,.ą,

ić:i|a::
f,,UU
l!:::::::::

b

t!
8 072,00 zl 8 072,0Q zl

5., wynik dżiała!nośii.:Óaptatnej i nieodpłatnej pożytku pubili!Żńegoijffi§iięlalnoeci gospodńr orcilirn§ii żytk lil

publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1, Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 650 514,68 zł

5.2" Wynik działaIności odpłatnej pożytku publicznego -9 186,89 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej O,QQ zł

wt :"wy.i.Ó!ośćśiodkóŃ,pneznicŻÓna,ńa lałalnbs ivtkul'bub:liiffio
0,00 zł

"1,.
tY:§!ry,pffi 

m$łf;irrtJr]rwn!

[- z podatku dochodowego od osób prawnych

|- z podatku od nieruchomości

|- z podatku od czynności cywilnoprawnych

f z podatku od towarów i usług

0,00 zł

1.orga|iz?,q..............jakóżr§.!al?1]następ,u jąeych

zŃotńień

Nriii;;,k iiiii ,.ji's",ńj.iiui pc.y'i!. w przypodku ,ł* z opłaty skarbowej

zwolnlenia z podatku dochodoWego od osób prawnych -

podac dodotkowo kwotę) l* z opłat sądowych

f- z innych zwolnień, jakich:

17 nie korzystała

2. Oigańizaćja kor,zvstała ą pr:awa,:do,ńieodpłatnegó.infor:rnowón]ió przćżjedńóiikilp.!§licżnej,, .-,,,, ,

radiofonii i telewiili o prowadzonej działalności nieodpłainej pożytku publicznego, zgodnie Ź art.73a
ust. ]. ustawy z dnia 29 grudnia !992 r. o radiofonii i telewizji.

(^ Tak

tł Nie

DrUk: NlW-cRso 16



!:i r
r
l7

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użycze nie

dzierżawa

nie korzystała

r
l-'

l?

r,

DrUk: NlW,cRso

3, organiąacja kor:zr7stała z upra:wnienia do nabycia na.szczególnych zaśłdgch
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na

preferencyj nych warunkach z podmiotami pu b! lcznymi u mowy uZytkowJ ńii,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w Ódniesieniu do tych
nieruchomości następujące pr.*o,

(Nateży wskazać jednq tub więc:ej pozycji)

1.1. Liczba osób zatrudniońych w organizacji ńa pódstawie stosunku pracy
137 osób(l\oIezy UWzglęOnlC WSZystKE O5QOy luLIUuIIlulle W UIgu(luqLJl Ilu puu)Luwlę 5Lu5ull^u yluLy |ęLuL IL

.,al; ół^ł!)l,,, aLrocio <nnunzrlnltrzvm nnupf ipźe!i nhprńip nip <n i)!ż 7ólntdniónP ut nrOanizaeii')

1,,2, przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

pełne etaty
(Aby określić przeciętne zotrudnienie noleży zSUmowaĆ wszystkie osoby żOtrudnione no podstowie stosunku procy w
poszczegótoych meslqcocn w okrese sprowozdowczym (wraz z ulamkomi odpowtodojqcymi części etotu, np. 0,50 w

przypadku osoby zatrudnianej na pół etatu), dodoć do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielic przez 12. Wynik

wplsoc z dokłodnościq do 2 miejsco po przecinku)

ttt,6t etatóu

1,3, l_iczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kitkO umów cywilnoprownych było wykonywanych przez jednq osobę, to dano osabo powinno byĆ policzono tytko rOz)

35 osób

i:::::::,,.,,:l]lil:i::i ],',,.l]]]]t
],,::i\\'li..i",:,]|i.llJiii

2.1. Organizacja posiada członków

t. lal{

i' lJie

157 osób fizycznycl
z.ż. Llczoa czlonKoW organlzacjl Wg slanu na oslatrll uzlerl IoKu 5pldWQZudWLZeE,U

0 osób prawnycl"

'l'lllii,\llll

]" ]:,,]iii

3,1, Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywańyĆh przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustową z dnia 2ą kwietnio 2003 r. o dziołoIności pożiyiku publicznego io wotontoriacie, wiólóiińtariuszomi sq osoby

fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq świadczenio na rzecz orgonizącji, niezależnie od tego, czy sq io

f Tak

r Nie

3.2. l_iczba wolontariuszy wykónujących świadczenie ńa,l12-e6,6*.,iż,acji ili?rżfir ó=|1-|1qi,j.Ę!PĘy,niźil

0nl

okresie sprowozdawczym i czosu pracy)

38 osób

|yml

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie

u m ońy cywi l n op rawn ej, człon kowi e orga n u zanądzającego
0 osób

b) inne osoby 38 osóŁ



::::

0 osób

:,,::,::::::::::::::

1^r:::':::::, 
: ,]

t.YTi

śOby,świadćżąće..,u1ugi na podstawie
0 osób

b,) ińne osoby 0 osób

12 osób

7 osób

l l]

,1],]
lll]l ll]" 5 osób

5 654 503,40 zł

tYrn

5 344 917,98 zł

5 229 335,02 zN

nagrody 77 415,56 zł

- premle 38 167,40 zł

0,00 zł

b) z tytułu umów cyŃilnoprawnych 309 585,42 zł

5 654 503,40 zł

W

tym

z plowadzoną dzlałal:ń óści.e,.,Ó'd.płath ą,,pi.o.i!!ku,,p u!l i czńe§o 230 519,09 zł
]

b) w:zwĘzku z prowadzóna,dzia|alaqśćią.n!eodpłatn,ą.lpoiVtku;:,:ńnbliczneea 
]

5 423 984,31 zł

,.,§],i'i i]i

,i;ł,llllli,]l 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2739,58 a

DrukI Nlw-cRso

okresie sprawozdawqźy m)

3,4, Licżba,wolon.tariuszywykpnującyćh,śwlladezenie ns, rzeqaloigańiaą!ffizez okreś dłużśży niż Ę l

tyml:
b) inne osoby

,Bs,d.,Rffif ffiW
1.Łącina kwota winagro§!9.ń (b.utto)Wpląry:h przez o1§'bń'iżaćię:Ń:okresie ś}iiówózdawczym

a) z tytułu umów o pracę

- wynagiodŻenie zaśadńicze

- inne świadczenia

2.,tical9l]!w_óta na,8rodi,qń,l],W,YpłaconlcĘ,,pilę,111,§iganizację;n|9!.'oĘnikom,:,orez:.:ośóbom ,,,,,,,,,,,,,,:,,

świćdqżąCVm, uśłUBi.na:,ploaśtawie,umowV cVŃilnopfiWnej;,W,;dW!ązku,:,ż::próŃadżóną,działalnóśćią

,_3,Łą9zna kwota wynaqlodzeń wypłaconyęĘ,ppe7 oł§ańi--Ćj,ę:prpgówtlikoń"Óra.,og9boń
świa{eząćy,rn;usługi n,alpodltawie umow14;c!w!!ngpiĘwnej.w,żwiązkvlal prOWadżdhą prżez

oiganizację dzialalnością gospodarczą

4; W!śokość,prrećiĘtńegÓ]ńiesiĘćzńego:wyna§'iódzenia (bruttÓ) ŃrpłrĆÓńb ]Ćżłohkań,argaiu ,',

świadczenia oraz umowy cyŃilnoprawne

roku sprowozdawcżego (wliczojqc wynogrodzenie zasadnicze, nogrody, premie i inne Świadczenio oroz umowy
cywilnoprawne); 2. podzielic zsumowonq kwotę przez 72 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarzqdu)

5, W}sokość:p1,_żćĆiętnego,:miesięclnego W:y,nagr:ódzenia (biutto) W-płaĆońego członkom or8anu
kó,ntr:oli lub,na§zop; wlicżaiąc wVńigr,ódżćnie,::żasadnicze, na-glp.dy, pień,ile..i,,]ńńe,śwladcze,ąią,;ę,131

uńowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

3. Wysokość przeciętnego miesięczńógo wynagrodzen!a (brutto) wypłaconego członkom inńych,
riź organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wyńigroOŻeńie
lasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz uńoŃy cywilnoprawne
'zgodnie z objośnieniem z punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracównikom

organ]iźaćj,ii,ź:,pomińięciern, wynaglodzeń osOU;.o,.któłch mowa w pkt 4-6, wtl'dłiią,Ćj,wynagrodióiiić'
zasaa:ńicze;,,n_aglÓa!;,§r.eń,!ei.1,6,ńeŚwiaa.CŻelĘorazosobomświadcz_ącymlliiffi.l5,§,lpgoStgŃió...=.:
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objośnieniem z punktu 4)



0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 977,00 zł

l|i|l]:i]::]]:::::::].:i::::]: ::;]ri],:lil1]]]i.]l l ldĄ

fi r,Jie

0,00 zł

3, Statutowa, podstaWa plzltŻn'a nia pożr7cze k pie,n ięin|ch

l. laK

r Flie

(Należy podoć nazwę zadania, jego główny(e) cel(-e), nozwę organu udzielajqcego dotacji orailz kwotę przyznanej dotacji) _
Lp Nazwa zadanią :::,:,Kwot!

1 Otwieramy nowe drzwi -

prowadzenie ośrodka
wsparcia dla dorosłych osób
niewidomych z

n iepełnosprawnością
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", działal ność
opiekuńcza integracja
społeczna, wsparcie rodzin.

Miasto stołeczne warszawa 520 467,93zł

Druk: N|W cRso



2 273 977,89 złMazowieckie Biuro FinansowaniaEdukacja specjalna, rewalidacja,
wspieranie rozwoju
samodzielności, umiejętności
społecznych dzieci niewidomych
i słabowidzących ze sprzężoną
niepełnosprawnością poprzez
prowadzenie codziennych zajęć

terapeutycznych
indywidualnych oraz grupowych

indywidualnych
progra mów terapeutycznych,
sporządzanych na podstawie
wielospecjalistycznej d iagnozy
potrzeb i możliwości dzieci.

Prowadzenie Niepublicznego
Ośrodka Rewalidacyjno
Wychowawczego

7 L8673t,It złDzielnicowe Biuro Finansowania
Oświaty

Edukacja dIa dzieci
niewidomych i słabowidzących
na poziomie przedszkola
specjalnego, wczesne
wspieranie rozwoju dziecka
poprzez organizowa nie zajęć

terapeutyczno -

rehabilitacyjnych na podstawie
wielospecjalistycznej diagnozy
według indywiduaInie
opracowa nego programu.
Wspieranle l psychoedukacja
rodz in.

Prowadzenie Niepublicznego
Przedszkola Specjalnego
"TĘCZA"

Miasto stołeczne warszawa II200,0a złOrganizowanie i rozwijanie
różnych form wsparcia oraz

działań o charakterze
aktywizującym, integracyj nym

oraz samopomocowym na rzecz

osób z niepełnosprawnością
oraz ich rodzin.

Dogoterapia w TĘCZY

15 920,00 złUrząd Pracy m.st. WarszawyPodniesienie kwalifikacji kadry
pracującej z dziećmi
niepełnosprawnymi w

Stowarzyszeniu

].. Jak konstruować program
pracy, realizować podstawę
programową wychowania
przedszkolnego, jak radzić
sobie z zachowaniami

i i jak włączyć do

. Wspomaganie karmienia
ieci z mózgowym

porażeniem dziecięcym,
3, Logistyczne i personalne
zarządzanie zespołem -

superwizje dla kadry
zarządzającej.

30 000,00 złMiasto stołeczne warszawaDostosowanie sieci elektrycznej
Dziennego Ośrodka Wsparcia
dla Dorosłych Osób ze

Sprzężona Niepełnosprawnością
do obowiązujących norm i

przepisów przeciwpoża rowych.

Remont sieci elektrycznej w
Dziennym Ośrodku Wsparcia
dla Dorosłych Osób ze

Sprzężona
Niepełnosprawnością '

Druk: NlW-CRSO

2

3

A

5

6

;r,lry'|plt5lć'spriw,oltiaw,eż$qoiga,nżić;alł§aliźiiwata zadania ziecone przdi,ói§ap,$jiiH,ńin|śj.} r

,ządowej lub państwowe fundusze celowe

lł l al(

, l\le



1 Wsparcie osób dorosłych
dysfunkcją wzroku i

niepełnosprawnością
sprzężoną w ośrodku
dziennym

Zwiększenie samodzielności w
życiu codziennym, podniesienie
kom petencji społecznych
dorosłych osób niewidomych i

słabowidzących z
niepełnosprawnością sprzężoną
poprzez prowadzenie
systematycznych form wsparcia
(indywidualnych i grupowych) w
placówce dziennej. lntegracja,
aktywizacja, wspieran i e

twórczości i udziału w kulturze
osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób N iepełnosprawnych

328 889,34 zł

2 Wczesna pomoc dziecku
niewidomemu i

słabowidzącemu oraz jego

rodzinie

stworzenie szan5 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 -

reha bi litacyjnego przy
aktywnym udziale rodziców.

Państwowy Fu ndusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

I84 3t0,92 zł

3 Dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych

Dofina nsowa n ie wynagrodzeń
pracowników
n iepełnosprawnych
zatrudnionych w organizacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

t84 342,84 zl

Ą Dofinansowanie do
wyżywienia podopiecznych.

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

Ośrodki Pomocy Społecznej 2352,00 zI

5 Rehabilitacja leczn icza;

kontrakt z Narodowym
Funduszem zdrowia na

rehabilitację dzieci z

zaburzeniami wieku
rozwojowego w ośrodku
dziennym oraz na

reh a bilitację
ogólnoustrojową w ośrodku
dziennym,

Wspieranie rozwoju dziecka
oraz poprawa funkcjonowania
dziecka we wszystkich sferach
rozwoj u poprzez rehabi litację
leczniczą dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego:
kompleksową diagnozę
medyczną i

wielospecjalistyczną, realizację
programu terapii w ośrodku
dziennym. Poprawa kondycji
fizycznej osób z dysfunkcjami

fzaburzeniami rozwoju
ruchowego i ogólnego poprzez
organizowanie zajęć
te ra peutycznych,
fizykoterapeutycznych w
ośrodku dziennym.

Narodowy Fundusz Zdrowia t 053 877,52 zł

Druk: NlW-cRso

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



6 Rehabilitacja 25 plus Realizacja pilotażowego
programu "Rehabilitacja 25
plus" - kompleksowe wsparcie
rehabilitacyjne dla 2 osób z

niepełnosprawnością
sprzężoną, absolwentów
Niepublicznego Ośrodka
Rewalidacyjno-
Wychowawczego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

3132t,40 zł

7 Niepełnosprawność nie
kończy się wraz z dorosłością

Wsparcie niesamodzielnych
osób dorosłych z
n iepełnosprawnością
sprzężoną,

Województwo Mazowieckie 796 55t,44 zł

8 Wzrost dostępu dzieci z
niepełnosprawnościami do
wysokiej jakości ed ukacji
przedszkol nej

Wzrost dostępu dzieci
niepełnosprawnych do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w
Niepublicznym Przedszkolu
Specjalnym TĘCZA

Województwo Mazowieckie 128 tt1,90 zł

9 Bezpieczna przyszłość osób z

n ie pełnos prawnością
intele ktu a ln ą

Testowanie modelu w ramach
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2o2o

Ministerstwo lnwestycji i Rozwoju 44 983,64 zł
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z^ 2019 rok

Nazwa, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ,,Tęcza"
02 - 321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne §prawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich
sprawozdań)

ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi NiepełnosprawnoŚciami w
Warszawie przy ul, Kopińskiej 6/10, a w nim:
} Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Tęcza- Ośrodek Pobytu Dziennego;
} Niepubliczne Przedszkole Specjalne;
} N iep u bl iczny Ośrodek Rewalidacyj no-Wychowawczy.

ośrodek dla Młodziezy Niewidomej i SłabowidzącĄ ze Sprzężonymi NiepełnosprawnoŚciami w
Warszawie przy ul. Leonarda 12, a w nim:
> NZOZ ,,Tęcza" - Ośrodek Pobytu Dziennego;

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

Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i

Słabowidzących ,,TĘCZA" w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

pKD - 9499Z działalność pozostałych organizacjiczłonkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana"

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statysĘczny numer idenĘfikaryjny
w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XlX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, data rejestracji w KRS 14.03.2002 r. pod numerem KRS 0000095698 w Rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
REGON NR: 002158863

Dane dotyczące członków zarządu Stowarryszenia TĘCZA (imię i nazwisko oraz
funkcja)

3"
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6. Określenie celów statutowych organizacji

Celami Stowarzyszenia są:

1) działalność na rzecz dobra dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczegÓlnoŚci
niewidomych i słabowidzących ze sprzęźonymi niepełnosprawnościami,

2) niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej i profesjonalnej pomocy dzieciom
i osobom niewidomym i słabowidzącym, w szczególności dzieciom i osobom niewidomYm

i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

3) niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom

wychowującym dzieci i osoby niewidome i słabowidzące oraz wyrównywanie życiowych szans
tybh rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w
życiu i lepszejjakości ich życia,

4) działalność charytatywna na żeQz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, W

szczególności ze sprzężonym i niepełnosprawnościam i oraz ich rodzi n,

5) ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w
szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych utratą

widzenia lub zaburzeniami widzenia,

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

7) nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci i osób niewidomYch

i słabowidzących, w szczególności ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

8) upowszechnianie wiedzy na temat dia9nostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji,' 
ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenia, w

§m prówadzenie działatności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób
zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,

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

10) zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń widzenia i powstawaniu (pogłębianiu się)

dodatkowych, współistniejących ze wzrokową, niesprawności,

1 1) wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i osób niewidomych' 
i słabowńzących, w tym dzieci i osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościamiwe wszystkich
obszarach icń funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia
przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej,

,12) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w masowych i integracyjnych- 
placówkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz
podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,

13) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym opuszczającym placÓwki terapeutyczne,
lecznicze i ed ukacyj ne,

,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
i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

16) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury tizycznĄ i spońu osób
niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnoŚciami,

17) ochrona prdw, działalność na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym' 
niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonYmi
niepełnosprawnościam i,

,18) kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej ipopularyzowanie wiedzy na temat

specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci i osób niewidomYCh

i słabowidzących, w szczegolności dzieci i osób ze sprzęźonymi niepełnosprawnoŚciami oraz

ż
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ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw pro społecznych
wobec tej grupy osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

19) reprezentowanie interesów środowiska niewidomych isłabowidzących 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
szczeg ól noś ci ze sprzężonym i n iepełnosprawnościam i.

Wskazanie okresu trwania dzialalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w
statucie

Czas nieograniczony

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finan§owym

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia,,TĘCZA" sporządzone zostało za okres sprawozdawczY
od 01.01 .2019 r. do 31.12.2019 r. i obejmuje :

} bilans na dzień 3,1 grudnia 2019 r.

} rachunek wyników za2019 r.

} informacje dodatkowe do sprawozdaniaza2019 r.

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnęirzne jednostki organizacyjne spoządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.

Nie dotyczy

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻeniu

kon§nuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć prryszłoŚci
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla
kontynuow ania przez nią dzialalności"

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg
w roku obrotowym zgodnie zprzyjętymi zasadami rachunkowości,
działalności przez organizailę, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
kontyn uowan ia przez organ izację działal ności.

powaznych zagrożeń dla

11. Omówienie prryjęĘch zasad (poliĘki) rachunkowości, w Ęm metod wyceny
akĘwów i pasywów (także amorĘzacji)o pomiaru *yniku finansowego oraz sposobu

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresią w jakim ustawa pozostawiła
jednostce prawo wyboru.

przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób c\ągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym takżę dokonywania odpisów

amortyzacyjnygh i umorzeniowych), ustala się wynik filnansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające bYłY
porównywalne.
Ópis metod wyceny aktywów i pasywów został zapisany w lnformacji dodatkowej.

rachunkowych prowadzonych
przy załozeniu kontynuowan ia



12. Fundusze Stowarryszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących o,TĘCZA'o.

Stowarzyszenie Rodziców iPrzyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,,TĘCZA"
utworzyło następuj ące fundusze :

- Fundusz statutowy
- Program Pomocy Rodzinom
- Fundusze celowe
- Fundusz leczenia
- Fundusze turnusy
- Programy celowe (1%, darowizny)
- Fundusz socjalny

Fodpisy:

Anna Witarzewska - Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Furjan - Skarbnik Stowarzyszenia

Halina Frankowska - V-ce Prezes Stowarzyszenia

lwona Piwońska - V-ce Prezes Stowarzyszenia

Ewa Osiewicz Maciejczyk - Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia

Maciej Skalski - członek Zarządu Stowarzyszenia

Rafał Kopała - członek Zarządu Stowarzyszenia
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(piecZęć jcdnoStki)

sporządz0ny na dzień: 1l..1?,?919.r.

BILAI{S

lednostka obliczeniowa: Zł. . . . .

AKTY\ilA Stan,na PASY\trA Stan nł
31.12,2019 31,12,2018 31.12.2019 31.12.2a18

A AktYlYa trwałe 697 054,88 609 324,73 A Kanitał (fundusz) włflsny -25 646,01 203 030,46

I
wartości niematerialne
i prawne

0,00 1 006,37 I Kapitał (fundusz) podstalvowy ua 265,12 140 265,12

l
Kosziy zakoticzonych prac
rozwr;.jowych

II
Kapital (fundusz) zapa§owy,
w tym:

ż Wartość firn-ry

- nadwyżka wartości sprzedaży
(wartośoi emisyjnej) nad
wartością nonrinalną trdziałów
(akcji)

J
nne rvartości niematerialne
pra\ł,l1c

0,00 1 006,37 III
Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny, w tym:

4
z,aliczki na wartcrsci
niematerialne l prawne

- z tytułu aktualizacji wartoścl
godzilł,ej

It Rzeczowe aktylva trwałe 697 054,BB 608 31B,36 IV Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwolvc, w tym:

l sroclki trrvałe 697 054,88 608 31 8,36
- tworzon€ zgodnie z umową

(statutem') spółkl

a)
grunty (w tyll] prawo
użytkowarria wieczystego gruntu) - na u<lziały (akcje) rł,łasne

b)

birdynki" lokale" prirrła do lokali
i obiekt1, inżvnlerii 1ądorvc1

i ił,odllcj
386 828,39 211 451 ,21 v Zysk (strata) z lat ubieglych 62765,u 267 338,95

c) urzadzetria techniczne i uraszvlly 307 927,64 392 618,90 vl Zl,sk (strata) netto -228 676,47 -204 573,61

d) śrociki transportrł 2 298,85 4 248,25 vII
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość ujemna)

o) lnne środki trrł,ałe B zobowiązania i r.ezerwy na
zobowiązania

1 465 540,66 1 489 742.45

1 Sror]ki tru,ale u, budowie t Rezerwy na zoborviązania 0,00 0,00

.J
7;t|icz]<t na środki trrł,ałc
w buclowre

l
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

llI Nalt:żności dlugrlterntinowe 0,00 0,00
,ż Rezerwa na świadczenia

enrerytalne i podobne
0,00 0,00

l Oci ieclnostek por,viązallyctt - długoteiminowa

ż
Od pozo,stałych j ednclstek.
w których jednostka posiada
zaangażolvatric w kapi tale

- krótkoterrnirrowa

3 Od pozc.stałyrlh j ednostek _) Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

IV Inwestycie dlugoterminowe 0,00 0,00 długcltenninolve

t N teniclrcllltlśoi krótkoterminowe

) Wartości tlietnirterialne i ptawne Il Zobowiązania dlugoternrinowe 55 121 ,20 89 000,80

J
Dłtt gote t,rlr inolve akt,v- rva

finansowe
0,00 0,00 1 Wobec j ecinostek porviązanych

a) rł, i cdlrc.stkach powl ązarrych 0.00 0,00 ż
Wobeo pozostałyoh 

_j 
ęclnostęk,

rv których.lednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

udziałv itlb akcje 3 Wobec pozostałych jednostek 55 121,20 89 000,B0

- inne papiery rvartościorł,e a) kredyty ipożyczki 55 121,20 89 000,80

tldziclone poż5,czki b
z tytttłrr emisji dłużnyoh
papierólv wafi ościorvych

- innc dłr-rgotetminowę aktywzl

illlansorvc
c inne zoborviązirnia fi nansowe
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b)
w pozostałvch jedrrostkach.
rr którycll jcdllorlkc posiatil
zaangażowarlie w kapitale

0,00 0,00 d) zobowiązania wekslorvc

udziały lub akcic e) inne

- inne papierv rvartościowe ilI 471 625,56 333 599,50

- utlzielonc pożyczki l
Zob ow iązania wobec 

.j ednostek
ptlwiązarrych 0,00 0,00

- inne tlługclterminorvc aktywa
fitransorve a)

z tyttrłu dostar.v i usłlrg,
o okresie wymagalności: 0,00 0,00

c) w tlozostałych icdnostkaclr 0,00 0,00 - do 12 mie§ięcy

- udziały lłrb akcje - powyżei 12 rniesięcy
ilrrre papiery w;lrtościowe b) 1nne

trdzielone poźyczki ,2

Zoborviązania wobec
pozostałych,j ednelstek,
w których jednostka posiada
zaangiiżorvanie w kapitale

0,00 0,00

inne długotcntliIrowe aktywa
tlnłnsorł, e a)

z tytułu dostarv i usług. o okresie
wymagalności: 0,00 0,00

4 InIre inlvestycie długotenninowe do l2 rlięsięcv

v Dłu goterminowe rozliczenia
iniędZyokre§o\Ye 0,00 0,00 - powyżej 12 tniesięcy

1
Aktvwa z tytułu odroczclnego
pocle tk tr cloc hodowe go b) inne

2
ltrlle rozliczenia
t-llię:dzy,rtr,a...oru,a 3

Zobowiązania wobec
pozostałych.1 ednostek 117 587,66 124 765,84

B a) kredyty i pożycz,ki 23 439,60 12 999,60

I Zapasy 5 660,,1 1 4 678,29 b)
z tyhlhl emisji dłLrżnych
papierów wartościowych

1 Nlatcriały 5 660"1 1 4 678,29 c) lnne zobowiązania fi nansorve

2 I)ółprodukty i prodLrkty tł toku d)
z tytułu ciostarł,i rrsług.
o okresie wytlagalności : 39 045,72 80 428.72

,] Frodilktv gotoWe - do l2 tniesięcy 39 045,72 80 428 72
1 l oW3Il, powr,żei 12 tniesiecv

5 Zaltczkt na dostawy r usługi e)
z,aliczki otfzymane na dostarłry
i usługi

lI Należności krótkoterminorve 224 494,98 221 2a7,71 f) zobowtązanta wekslowe

1
Należności od.jednostek
porviązanych 0,00 0,00 g)

z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznycIl
i zdrowotnych oraz innyclr
tytułów publicznoprawrryclr

312B,01 4 485,84

a)
z il,tLrłu dcrst,aw i usłLr5l
o okrcsie spiatyl 0,00 0,00 h) z tytułu lvynaglodzeń 22 352,91 13 004,0B

-.1o l2 nliesięcy i) lnne 29 621,42 13 847,60
-porvyźcj 12 Lniesięcy 4 Fundusze specjalne 354 037,90 20B 833,66

b) iIlnę Iv Rozliczenia lniędzyokresowe 93B 793,90 1 067 142,15

2

Należności od pozostałych

.jedntlstek. w kttirvch.jc<lnostka
posiacla ;:aangażowanie w
klpittle

0,00 0,00 l UjeIrlna rvartośc firrny

a)
,.-. tllułu dclstlw l Lrsług,
o okresie spłaty, 0,00 0,00 2 Inne lozliczenta rniędzyokresolve 938 793,90 1 067 142,15

do l2 niesięcy - długolermirrowe 506 314,56 357 600,21
-- potł,yżej l2 miesięcy krótkoterrninowe 432 479,34 709 541,94

b) lrule

3
Na]ezt-tclści od pozostałych

.jednostek
224 494,98 221 207,71

a,)
z tytułLi łlostau i usług.
o oklesie spłaty:

197 203,06 163 530,27

- do l2 rniesięci, 1 97 203,06 163 530,27
porvyżcj l2 rrriesięc1,

Drukowane pro9ramem DRUKI GoFIN WydaWnictwa Podatkowego GoFIN - WWW"Druki.Gofin.pl

Zobolviązalia
krótkoterminolve

Aktywa obrotorve 742 839,77 1 083 448,18



b)

z tytlrłir podatkóiv. dotacji. ceł,
ltbeZpiecZeń społecZnych
i zdrorvotrll,ch oraz innyclr
tytułów publicznoprawnych

7 1B1,69 11 4B7,33

c) ll-,ll,ie 20 110,23 46 1 90,1,1

d) rIochodzonę na (ilod./c ,qflorr cj

III Inrvestvcie hrótkoternrinowe 512 684,68 857 562.18

l
Krótkotermlnolvc aktyrva
finansolve

51 2 684,68 857 562,18

a) rv ieclnostkaclr powiązanvch 0,00 0,00

uclziały iub akcie

- irrne papiery wartościowe

- udzielorre pożyczki

ilrne kr,ótkotenninowe aktywa
fitlansowe

b) r.v pozoslałvch iedrlostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcie

- inne papiery rł,artościowe

- udzielorlc poźyczki

inne krótkotcrminorvc aktylva
tlnansowe

c)
środki pienięźne i ir-rne aklywa
picnięzne

512 684,68 B57 562,1 B

- śroclki pierriężne lv kasie i na

rachunkacłl 5,12 684,68 B57 562,18

- inne śrorlki pieniężne

- inne aktvwa pieniężne

2
irule irrrvestvc_je

krótkoternrinowe

Iv krótkoterminowe rozliczenia
migdzyokresowe

c Nlleżne wpłaty na kapital
(fundusz) podsta}vo\yy

ł:i:n: ai :.: 
=:::::-:.:]:::::*§.iltłłffi

D udziaiv (akcie) rvłasne

AKTYWA razem
(sumapoz.AiBiCiD)

:;ll=::::.,.lł, .SYWA razt
unraooz.AiD

39 894,
' 

1.)

(Data i podpis osoby, której porvierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

(Data i podpis kicrorvnika ,iednosLki, a jeżeli jednostką

kieruje orgłrn rvieioosobow1,. wszystkich członków tego olganu)

Drukowane pro9ramem DRUKI GoFlN WydaWnictwa Podatkowego GoFIN _ WWW,Druki.Gofin.pl

1 439 894,65 1 692 772,91



ir,i".*" l"j""rtrij
Rachunek zyskóW i strat

sporządzony za okres 01.01.2019 -31,12.2019

Rachunek zyskóW l stat Wańant poróWnawczy

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok

20,19 20,18

A.
Przvchodv netto ze sprzedaży izrównanez nimi, wtym; 7 205 541,32 6 561 208,70

-od iednostek powiązanych
I

przvchodv netto ze sorzedaźv produktów ,0,00

Il Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańośó dodatnia.
7mnieisżenie - Wartośc uiemna) 0.00

lIl Koszt WYtworzenia produktów na własne pot|Z€pŁ]ę!!99]\i 0,00 00o
lV przvchodv netto ze sprzedaży towarów l materiałów 0,00 n:n/

PrzvchodV z działalności statutowej .811 ,192,1 618 176.70

Vl Dotacie na działalność statutową 6 133 036,93 5 209 333,93

V|l Niepubliczne źródła finanSoWania (darowizny, 1%) 461 312.28 733 698,07

B. Kosztv dzialalności operacyjnej 7 5o7 977,81 6 780 9,19,62

I Amortvzacia 348 759,50 220 863,96

lI zużvcie materiałów i eneroii
, 455 a17,67 472 214.59

Ill Jsłuqi obce
,808 557.44 g57 323,71

lV 'odatki i opłatv ', 544,00 551 ,00

wvnaorodzenia Ą a13 524 10 4 398 995,74

Vl bezDleczenia soołeczne i inne śWiadczen a W tym: 1 §45 172,66 81 5 872.53

ubezpieczen]e emerytalne 425 124,05 Ą11298.41

Vlj pozostałe kosztv rodzaiowe 36 402!4 1 5 098,09

Vlll wartośc sor7edanvch towarów ] mater ałów 0,00

ZVsk (strata} ze sprzedaży (A,B) -302 436,49 -219 710,92

D. Pozostałe przychody operacyj ne 110 514,24 33 671,85

l sk Z tvtułu rozchodu niefinansowĄ/ch aklywóW trwałych 0,0o 000

iI Dotacie 0,00 0,00

Ill Aktualizacia wańości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

lV lnne Drzvchodv ooeracvine 11o 514.24 JJ 01 l,ó3

E. Pozostałe koszty operacyjne 15 498,43 15 295.28

Strata z tVtUiu rozchodu niefinanSoWych aktywóW trwałych 0.00 0,00

|| AktuaIizacia Wańości akwWóW niefinansowch 0.00

lll lnne kosztv operacyine 15 4s8,43 . 15 295 28

F. zvsk (strata) z działalności operacyjnej (c+D-E) -207 420,68 -201 334,35

G. Przvchody finansowe 0,00 0,00

I Dwidendv i udziały W zyskach, W tym: 0.00 0,00

) od iednostek powiazanych, W tym 0,00 0.00

- W którvch iednostka posiada zaangazowanie v! kapitale 0,00 0,00

]j od iednostek pozostałvch, w tvm i1]1i]]il],0,00: 0.00

w którvch iednostka posiada zaangazowanie w lqlpĘĘ 0,00 0,00

ll odSeik] W tvm: - od iednostek powląZanych 000
lll :Vsk z tviułLj rozchoou aktywóW finansowych, W tym] 0,00

w iednostkach powiazanvch 0-00 0.00

lV AKtUalizacia WartoScl aktywow frnansowyc!] ,. ooo 0;00

in ne 0,00 0,00

H, Koszty finansowe 2,1 255,79 3 239,26

Odsetki. w Wm: - dla iednostek powiązanych 0.00 ::::::l,,,,,,]i].,i]:]:::::: :]:::::::::o;00'

ll strata z tytułu rozchodu aktywóW finansgwych, W tym: 0,00 0.00

W iednostkach powiązanVch 0.00 0,00

!|l Aktualizacia Wańości akiywóW f i nanso!{yą 0, ., o,00

lV ln ne 21 255.79 3 239,26

zV9k (strata) brutto (F+G-H) -228 676.47 -204 573,61

J. 'odatek dochodowy 0,00 0,00

K.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty) 0.00 0,00

L. ZVsk (strata) netto (l-J-K) -228 676,47 -204 573,51

WaTszawa dnia 30-06-2019

Wykonał

GL1WNY KslĘGaW\

pawel stĘelczyk

podpisy

Anna Wjtarzewska - Prezes stowauyszenla

P rys:y.a tr. ,,an - skarbn,k slowarz},sże^ a

lalIna Fra^.oWska - V-ce P,ezes Slowalzyszerla

|Wo-a Plwo^s,a - V-ce pre7es Slouarlys7el,a

Ewa oslewtcz Mac elczyk - sekretarz Zarzadu Stowarzyszen]a

Macle] Skalsl(i - członek Zauadu stowauyszęn]a

Rafał Kopała - czlonek Zażądu stowarzyszenla

nno
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