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1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENlE RoDZlcow l PRZYJAC|oŁ DZlEcl NlEWIDoMYcH lSŁABowlDZĄcYcH "TĘCZA"

2, Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kra j POLSKA Województwo MAZOWlECKlE Powiat WARsZAWsKl

Gmina WARSZAWA-
cENTRUM

UIica KOPlNSKA Nr domu 6 Nr lokalu 10

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy O2-3ż! Poczta WARSZAWA Nr telefonu (22| 82ż-03-44

Nr faksu (22) 822-03-44 E-mail tecza@idn.org,pl St1.ona www tecza.org]

3, Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 2002-03-14

4" Data uzyskania statu5u organizacji pozytku
pu blicznego

2005_03-14

5. Numer REGOI.1 00215886300000 6, Numer KRS 0000095698

7, Skład organu zarządzającego organizacji

(NOleży Wpisdć imion0, nOZWiskl orOz infarmOcje o funkcji

lmię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Witarzewska Prezes Zarządu TAK

lwona piwońska Wiceprezes Zarządu TAK
peł n io ne] prZez posZczegal nyCh czlo n kow a r q 0 n U z0 rzqd z0] qce ga )

HaIina Frankowska Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Furjan Skarbnik TAK

Macie1 Skaiski Członek Zarządu TAK

Rafal Kopała Członek Zarządu TAK

Ewa Osiewicz - Maciejczyk Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontro|i lub nadzoru organizacji

(Noleży wpisac imiono, nozwisko oroz ińformocje o Iunkcji
pełnionej przez poszczególnych członków orgonu kantroli lub
nod zoru) % /ż,r
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lrnię i nazwiskó Funkcja Wpisany do KRS

piotr skolud P rzewod n iczący
Krajowej Komisji
Rewizyjnej

TAK

Tadeusz Cieplik Wiceprzewod niczący
Krajowej Komisji
Rewizyjn e j

TAK

Dorota Data Sekretarz Kralowej TAK
Komisji Rewizylnej

9. Cele statutowe organizacji

(Noteży opisoć cele nO podstowie stotutu orqonizocji)

1)działalność na rzecż dobra dzieci iosób niewidomych słabowidzących,
w szczególności niewidomych i słabowidzących ze sprzęzonym
niepełnosprawnościami, 2)niesienie wszeIkiej, komp eksowej,

specjalistycznej i profesjonaInej pomocy dzieciom i osobom niewidomym
słabowidzącym 3)niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i

pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci i osoby niewidome i

słabowidzące oraz wyrównywanie źyciowych szans tych rodzin, w tym

pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezalezności w

życiu i lepszej jakości ich życia, 4)działaIność charytatywna na rzecz dzieci i

o5oo nlewloomycr ząCyCl / ), oLIlIoIld ZOrUWld/

Ieczenie i rehabilitacja dzieci i osób niewidomych i słabowidzących oraz

dzieci zagrożonych utratą widzenia Iub zaburzenlami
widzenia,6)promowanie zd rowia, ed ukacja 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 iosobom niewidomym i słabowidzącym w
zakresie Ieczenia, edukacji, terapii i rehabiIitacji,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 isłabowidzących we wszystkich obszarach ich

funkc;onowania, od momentu wykryc a niepełnosprawnoścl do

osiągnlęcia przez nie maksymainle moz iwej samodzie]nosci iniezależności
zyc owej, 12)pornoc dzleciom n e,"v domym i słabowidzącym kształcącym

się w masowyci integracyjnycn placówkach oświatowych w nauce i

adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników 1,3)pomoc dzieciom
niewidomym słabowidzącym opuszczającym placówki terapeutyczne,
lecznicze i eoukacylne,
14)promocja zatrudnienia i aktywizac,ja zawodowa osób niewidomych i

słabowidzących pozostalących 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

upowszechnianle kultury fizyczne) isportu osób niewidomych i

słabowidzących 17)ochrona praw, działaI ność na rzecz przestrzega n ia

prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w
szczegó|ności osób ze sprzężorrymi niepełnosprawnościami,
18) kształtowanie świadomości społecznej, och rona praw, działa I ność na

rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych; 19)

reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych,
niewidomych i słabowidzących i ich rodzin; żO|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 niepełnosprawnościam i,

1)Organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla

dzieci i osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i



słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. w tym
zapewniających całodobową opiekę,
2)Prowadzenie niepubIicznych 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 niepubIicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno -
reha bi I itacyjnych i szkol no - wychowawczych, placówek wczesnego
wspomagania rozwoju, poradni psychoIogiczno-pedagogicznych i innych
poradni specjalistycznych oraz organizowanie i prowadzenie różnego typu
szkół niepubiicznvch ksztatcących w zawodach związanych z leczeniem i

rehabilitaclą osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i

sła o owiciz ącvch,
4)Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic
tera peutvcżnych, wa rsztatów tera pii zajęciowej, środowiskowych domów
sarn opomocy, świad czen ie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych,
edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń zdrowotnych (usług

lecznlczych, diagnostycznych, reha bi Iitacyjnych) i innych form pomocy
przede wszystkim osobom i dzieciom niew!domym i słabo widzącym, osób
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym świadczenie usług
domowych, również dla dzieci i osób pozostających poza opieką placówek
leczn i czo-re ha bi l ita cyj n o-ed u ka cyj nych,
5)Dowóz dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności
osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościaml do prowadzonych na ich

rzecz placówek ieczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeutycznych,
6)lnicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy,
poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla rodzln osób i dzieci

n iepełn os p rawnych
7)Udzielanie wszechstronnej pomocv dzieciom niewidomym i

słabowidzącym bądź zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w

organizacji ieczenia i rehabi itacji 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 tch osieroconym dzieciom,
9)Opracowywanie raportów o sytuacji społecznej dzieci i osób
niewioomych i słabowidzących i ich rodzin,
1_0)Sootkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje,
wykłady, dyskusje,
11)Organ izowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sym pozjów,

seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych
dziedzin medycyny, rehabiIitacji, edukacji i terapii oraz organizowanie
krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów,
kursów i szkoIeń
13)Promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, w tym dzieci niewidomych i słabowidzących, w
szczególności osób ze sprzęźonymi niepełnosprawnościami, w oparciu o

własne doświadczenia,
14)Prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy
psychoIogiczne1 oraz rehabilitacji i profilaktyki zdrowotne] dla rodzin osób
i dzieci niepełnosprawnych
15)Poradnictwo dIa 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 prowadzen ie innycl,

form usprawniania fizycznego dzieci i osób niewidomych i

słabowidzących, w szczególności osób ze sprzężonymi niepełno 7
sprawnościami oraz ich rodzin,

10. spós ó b.r: aći'r ćel óW:lst'iĘ!owvćliJó.B,.nji.ą,§:i;i;
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18)Organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych

związa nych z twórczości ą osób niepełnosprawnych, promowanie,

rozpowszechnianie wiedzy na temat ich twórczoścr,

19)organizowanie koncertów charytatywnych, au kcji, festynów i innych

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

statutowych,
2 1)wspie ra n ie i n nych o rga n i zacji p ozarządowych d zi ała jących n a rżecz

osób niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych i

stabowidzących,
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 reaIizowanych

prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci

Zespół ośrodków kontynuował i realizował wszystkie cele statutowe i zadania Wypracowane przez lata, nieprzerwanie od 1992

roku. Placówki dzienne (ośrodek dIa dzieci przy u|. Kopińskiej 6lIO oraz oŚrodek dla osób dorosłych przy ul. Leonarda 12)

prowadziły kompleksowe wsparcie dIa dzieci/os,ób niewidomych isłabowidzących ze sprzęŻoną niepełnosprawnoŚcią od

poniedziatku do piątku w godz. 7.30- 16.30. Wobu placówkach działalnoŚĆ medyczna i rehabiIitacyjna 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 społecznej dofinansowanym ze środków m. st. warszawa (Biuro projektów i polityki społecznej), państwowego

Funduszu RehabiIitacji osób Niepełnosprawnych (projekt 3-1etni na prowadzenie Dziennego oŚrodka Wsparcia soKRATES,

program RehabiIitacja 25+). Realizowano także zadania rehabilitacji medycznej - rehabilitacja dzieci z zaburzenlami wieku

rozwojowego, rehabilitacja ogó|noustrojowa - W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, KaŻdy z podopiecznych

zespołu ośrodków objęty został indywidualnym, opracowanym przez zespół specjaIistow, kompieksowym programem

medyczno-rehabiIitacylnyrn i edukacyjnym,

Działalność ośrodków

lw r..r.t'r zespołu osrodków dIa Dzieci Niewidomych isłabowidzących ze sprzężoną Niepełnosprawnością stowarzyszenie

prowadziło następujące pIacówki:

1) N iepubliczne Przedszkole Specjalne,,r ęcza"
grudnia ż0I9 - t9 dzieci;

przy ul. Kopińskiej 6/10: stan na dzień 1 stycznia 2019 _I1 dzieci; stan na 31

2) Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

stycznia 2OIg - 38 uczniów; stan na 31 grudnia 2019 -

przez Stowarzyszenie Tęcza w okresie sprawozdawczym (rok 2019) należało

i Młodzieży Niewidomej i słabowidzącej ze sprzęzoną Nlepetnosprawnoscią

- ośrodek Kopińska 6l1O wraz zfiliąprzy ul. Leonarda 12: stan na ],

38 uczniów, w tym ORW Leonarda - stan na 01,2019 - ],1 dzieci, na

1ż,ż019 - 13 dzieci.
3) Dzienny ośrodek wsparcia i Edukacjispecjalnej ,,sokrates" dIa dorosłych osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną

niepełnospra*nością (stan na 1stycznia żolg _ 39 osób,stan na 31,.t2.2019 _39 osób),

4) poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji,Terapii iRehabilitacji dla Dzieci NiewidomYch iSłabowidzącYch w

Warszawie przy ul. Nowolipie 13l1,5.w roku 2019 Poradnia świadczyła różnego typu specjalistyczną pomoc dla 90 dzieci z

dysfunkcjami wzroku orazzesprzężonymi niepełnosprawnościami z Warszawy, województwa mazowieckiego iz innYch

rejonów polski oraz udzielała wsparcia, organizowała poradnictwo, psychoedukację iszkolenia 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 dzleci\, W ramach Poradni

świadczono równieżterapeutyczne usługi domowe dla 33 dzieci iich rodzin. Ponad 50. dzieci objętych byłospecjalistycznym

wsparciem w ramach pFRoN_owskiego programu Wczesnej Pomocy Dziecku NiepełnosPrawnemu ijego rodzinie ( 01-12,2019)

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 Stowarlyszenie wniosło uwagi, gdYŻ nie zgadza się z wYnikami kontroli

Druk: NlW-cRso
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1,1. Opis głównych działań podjętych przez organizację



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

NiepubIiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

KoIejnym ważnym zadaniem było prowadzenie dziaiań diagnostyczno-medycznych irehabilitacYjnVch W ramach NiePublicznego

Zakładu opieki Zdrowotnej ,,Tęcza" (11,981 usług zdrowotnych/osobodni w skaIi roku,98 osób objętych opieką stacjonarną,24o

pacjentów zewnętrznych). Działalność medyczno-rehabilitacyjna prowadzona była w ramach umów z Narodowym Funduszem

Zdrowia (umowa wieloIetnia) i następujących kontraktów:

]_. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziate dziennym w dwóch lokalizacjach (oŚrodek przy u|,

Kopińskiej, Ośrodek przy ul. Leonarda);

2. Rehabilitacja ogó|noustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym reaIizowana w OŚrodku PrzY ul. Leonarda ],2,

Dwa w/w kontrakty realizowaIiśmy nieprzerwan]e od 20],], roku,

oprócz usług zakontraktowanych przez NFZ NZo7,,ręcza" śr,l adczył poza kontraktowe usługi dla PodoPiecznYch oŚrodków:

_ dodatkowe usługi lekarskie (okuIista w ramach occiatne; dzlałalności pożytku publicznego, pediatra, neuro|og dla dorosłych);

_ działania opiekuńcze ipielęgnacyjne (opieka sanliar -sz\,, codzienne karmienie-Wtym karmienie poprzezgastrostomię;

czynności higieniczne).

Projekt unijny - usługi asystenck e

W2o19rokukontynuowanybyt-^--,3-3,iri \e3e|^osoraWnośćniekończysięwrazzdorosłoŚcią-systemWsparcia
niesamodzielnych osób dorosłl,c- i ^ ...,-cs.-a,.,^oscrą sprzęzoną oraz lch rodzin ".W ramach Projektu objęto oPieką 60 osób,

w tym 31osób z niepełnoso|al,.l-cs. ; : czegc 28 .czestnlkow to podopieczni OŚrodka przy ul. Leonarda) oraz 30

rodziców/opiekunów l:ycr -oci ^, .,. c.o_e(c e osoby te mogły skorzystać:

- z popołudniowej opleli !v,,e: cc",., ,,.,Ośrodku przy uł. Leonarda 12;

- usługi asystenta osoc\ ^ e 3e'^os.,a!vnej (w środowisku domowym);
j- usług; wytchniel o;,e_ ,l s €cz. e Ośrodka przy ul, Leonarda 12,

- ze specjai]stVcz- ,,c^ sii. .- 
", 

i\.^ crawniczych, psychologicznych;

- z ndVlv d,a -.n3 
",s3a,: 

a csvcloIoga/psychoterapeuty.
Dodat<o,.",o !,, 3:_ ]],9 -c<r,, !v ramach środków unijnych, zorganizowany został dwudniowy wyjazd o charakterze

inte8.ac.,,^c_.€_3. :aci 1Vm do ośrodka TpD w Helenowie, w którym wzięło udział 11 osób z niepełnosPrawnoŚcią orazt!

aSySie,:c,,,,
W pro exc e zei._c:] onych zostało: 8 opiekunów w świetlicy, 14 asystentów osób niepełnosprawnych ioPiekunów w miejscu

wytcn" e^ ov. \ .r^ o:az soecjaliści - szkoleniowcy.
pro,e<i:€a:zor,^lanV bvł do Iipca 2019 roku icieszyłsię duźym zainteresowaniem rodzin. Wypracowano Ponad 10.000godzin

_5._ą 33,,,5;3rck ch.

P.o_e<: ,. ].V - Bezpteczna przyszłość

Cc oażdzernlka 2018 roku Stowarzyszenie,,Tęcza" - 1ako partner - bierze udział w ogÓinopolskim innowacvjnym projekcie

,,Bezpleczna Pr.zyszłość osób z Niepełnosprawnością lntelektualną -testowanie modeIu" w ramach Programu operacyjnego

W edza Edukacja Rozwój 2o!4-2o2o, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W oŚmiu

społecznościach testowany jest modei środowiskowego wsparcia (budowanie kręgów wsparcia) osób z NiepełnosprawnoŚcią

inteiektualną, wvpracowany przez Warszawskie Forum lnicjatyw na Rzecz Osób z Niepełno5PrawnoŚcią lntelektuaIną (do

lktórego naIeży również Stowarzyszenie ,,Tęcza"). Stowarzyszenie Tęcza odpowieozialne,Jest za bazę wiedzY na temat Projektu

dostepnąnastroniewww,kregiwsparcia.pl oraznarzędziedokomun]kacji wxręgach.Pro.1ekikończYsięwmarcu 2021,

Projekt unijnv - Przedszkole

od października 2018 do 30 września 2019 realizowany był projekt,,Wzrost dostępu dzieci z niepełnosprawnoŚciami do

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu SpecjaInym Tęcza ""GłÓwnym ceiem Projektu bYłwzrost

dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans eciukacyjnych dzieci niewidomvch i

słabowidzącvch ze sorzężonymi nieoełnosprawnościami będącvmi podopiecznymi Niepublicznego Przedszkola SPecjainego

,,ręcza,,.W ramacn projektu zostały wprowadzone nowe rodzaje zajęć: interdyscyplinarna terapia muzvczna, zajęcia wsPierające

aiternatywną kornunikaclę z wVkorzystaniem nowych technologii (AAC}, ponadto wydłuźone zostatv godzinY funkcjonowania

przedszkola (śwretilca), MetodV aiternatywnej komunixacji na stałe weszlv w skład działań programowvch OŚrodka PrzY ui,

Kopińskiel, Wsparc em o0jęta zosiał grupa 16 dzieci. W projekcie zatrudnionych bVło 1,7 osób"

ponadto ze śrockow rn,5i Warszawy reaiizowane były dodatkowe zajęcia dIa dzieci - podopiecznYch oŚrodka PrzY ui" KoPińskiej

6110 - dogoterapia.

Działania podnoszące jakość pracy i siandarci placówek

podniesiono standard wyposażenia prowadzonych placówek, bezpieczeń i komfort pobytu podopiecznych, a dzięki temu
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również jakośc pracy terapeutycznej i diagnostycznej.

Dzięki środkom pozyskanym z CharytatywnegoTurnieju Piłki Siatkowej (sierpień 2018), Środkon'z U.Zęcl-.j Marszałkowskiego,

FRoN_u i m. st. Warszawy udało się wykonać szeroki zakres prac remontowych:

- modernizację węzła cieplnego (druga część - Kopińska);
, lzoiację fundamentów budynku przy ul" Kopińskiej 6/10 od strony iarasów;

- wymianę podłóg (na powierzchnię zmywalną) w trzech saIach terapeutycznych;

- wymianę drzwi pr,zesuwnych (3 szt.);

- cyklinowanie i Iakierowanie 7 pomieszczeń (saI terapeutycznych, gabinetów);

- remont i wyposażenie pomieszczenia socjalnego przy ul. Kopińskiej 6110;

- polimeryzację wykładziny PCV w Ośrodku przy ul, Kopińskiej 6/10;

- rrrontaż nowych poręczy w korytarzach (ośrodek Kopińska);
_rernontsieci elektrycznej wOśrodkuprzyuLLeonarda],2(ześrodkówCentrumKomunil<acji Spotecznej Urzęc-- '-

Warszawy);
- naprawę dachu nad łącznikiem w Ośrodku Leonarda"

Ześrodkówpochodzącychzprojel<tóworazodindywidualnychdarczyńców(m.in,zrzutki naFacebooku) uOałosię cc::.--,-
ośrodki w meble biurowe, rolety, sprzęt agd (praIka, kuchenka), kurtyny grzewcze, klimatyzatory a takŻe 5prZęt rehab :Ć:. -,

kamizelki rehabilitacyjne, poduszki rehabilitacyjne Stabilo, krzesełka rehabiIitacyjne - Kopińska, dwa łóŻka rehabiIltac1';'i ::
ośrodka przy ul" Leonarda oraz ciśnieniomierz do gabinetu okulistycznego. Ministerstwo Cyfryzacji Przekazało StowarzYsze' -

23 używane komputery oraż monitory. Częsćz nich została wyposażona w konieczne oprogramowanie i przekazana do uZy:{-

pracownikom.
We współpracy z Fundacją Habitat, przy udziale wolontariuszy z kilku zaangażowanych 5połecznie firm, udało się w 2019 ror-
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 generaInym remoncie. Również w oŚrodku przy ul. Leonarda wolontariusze z f rm.,-

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

firmy delegujące wolontariuszy.
Warszawska Szkoła przymierza Rodzin podarowała Ośrodkowi przy ul. Leonarda 12 program do prowadzenia zajęĆ metodą

komunikacji alternatywnej ( Boardmaker).
źródłem finansowania wszystkich dodatkowych eIementów wyposaźenia, podnoszących standard pomieszczeń ijakoŚc PracY Z

podopiecznymi, były dotacje celowe i darowizny finansowe i rzeczowe.

Poradnictwo, pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzinl

pracownik socjalny przeprowadził 104 wywiady środowiskowe u rodzin podopiecznych oraz interweniował lub udzieiał Porad w

41,8 sprawach dotyczących m,in. wparcia finansowego i rzeczowego d]a rodzin, w sprawach mieszkaniowych, pomocy w

kontaktach z urzędami i instytucjami (OPS, PCPR), w sprawach związanych ż L]bezwlasnowolnieniem, w sprawach

mieszkaniowych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, Nawlązywal kontakty z organizacjami pozarządowymi

działającymi narzeczosób niepełnosprawnych ibyłłącznikiem pomiędzy rodz nanri a organizacjarnilinstytucjami; pomagałw

przygotowaniu wniosków do instytucji pomocowych. Utrzymywano śclsłe, robocze kontakty z OŚrodkami Pomocy Społecznej w

sprawach wielu rodzin. Były to także sprawy kryzysowe, wymagające przemyŚ anej, skoordynowanej interwencji. Dzięki stałej

współpracy z ośrodkami Pomocy Społecznej kilka rodzin otrzymało pornoc finansową - zasiłki celowe, okresowe,

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

Rodziny podopiecznych były na bieżąco informowane o u|gach 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 mozliwościach pomocy rodzinom wychowującym

niepełnosprawne dziecko. Prowadzono stałą korespondencję maiIową z rodzicami przekazując wszell<ie niezbędne iaktualne

informacje.

W oparciu o społeczne zaangażowanie kilku osób przy Stowarzyszeniu działały |<ręgi wsparcia dIa trojga podopiecznych Tęczy,

wokół osób, których rodzice/opiekunowie są już w zaawansowanym wieku I saml wymagają szczegÓInej trosi(i. DziałaInoŚĆ

kręgowa prowadzona była m.in, w trakcie turnUsu rehabilitacyjnego,

W Stowarzyszeniu działała sekcja środowiskowego wsparcia dIa rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zyciowej,

organizowane były spotkania zespołu Podejmowane zostały różnego typu działania słuŻące kompieksowemu wsParciu rodżinY

opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem.

W Stowarzyszeniu działała Komisja pomocy Rodzinie składająca się z przedstawicieIiobu 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 Życiowei. Na

iosek Komisji pomocy Rodzinie Zarząd udzielił wsparcia 4 rodzinom w formie refundacji zal<upu sprzętu rehabiiitacY.lnego,

leków, wyżywienia i kosztów transportu, na łączną kwotą 3Fj zł.

Drur.u)V-cR5o
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Na wniosek Komisji pomocy Rodzinie udzielono wsparcia pięciu rodzinom w sytuacjach losowych (pobyt w szpitalu, trudna

sytuacja życiowa) w formie zwolnienia opłatzwiązanych z pobytem dziecka w placówce ( 3 rodziny), dowozu do placówki (1

rodzina), umorzenia zadłuzenia za pobvt dziecka w ośrodku (1rodzina) na łączną kwotę 4,945 zł.

Dowóz osób niepełnosprawnvch do pIacówek

Transportem na ezącym do Stowarzyszenia dowożono codziennie 10 osób niepełnosprawnych, uczestników zajęĆ

terapeutyczno_rehabiIltacyjnych w Ośrodku SOKRATES przy ul. Leonarda 12. Na organizację transportu otrzymaliŚmywsparcie

finansowe z projektu m. st" Warszawy.

Działania na rzecz podniesienia kompetencji kadry

byłv 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 osob. Szkolenie wprowadzające w wyŻsze

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

- finansowane ze środków projektu unijnego w5pomagającego działania przedszkola - 15 osób;

- kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:,,Jak konstruować program pracy, realizowaĆ podstawę

pro8ramową wychowania przedszkolnego, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami ijak włączyć do współpracy rOdziców "

Jacek Kielin _ udział 1], osób; ,,Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - udział 10 osób;

,,Logistyczne i personalne zarządzanie zespołem - superwizje dla kadry zarządzające1" - udział 3 osób;

-kurs,,prob]emvkarmieniagastrostomią-obsługa,pielęgnacjaipodażdietydoPEG"zorganizowanywramachwspółpracyz
Centrum Zdrowia Dzlecka, K]rnlka Ped atrrt, Zywlenia iChorób MeiaboIicznych. Szkolenie przeprowadziła pani Maria Podemska

prezes Flndact Dz ec ZVw one lnaczej - udz ał 24 osób;
, <urs,,P erwsza por^.oc crzeomedVczna" - udział 41 osób,

- szkoienie nt ,.Stoso,,var e metoCV ce^a\,1!,ora nel rv g:uc e oz eci autystycznych" - 12 osób; prowadzenie - DOrota KOman Z

Fundac_ Da- cc t |,Cz o- \ ert,, C,>a,ć.,., ,-
-Wporaon Komce<sor,e Da3^oz;,- No,..c ce-3 i5 cć-o,dcor!nixolvORtVlPrzedszkolazorganizowanezostały
warsztaty zabaw|(o\!e Psycro c3 c; ec ęc\l , :€-a3e-:a .,.azes^3_ic l..s3o.,aga. a rozwo;- oziecka zorganizowała dla terapeuiów

szko enie z tWoi,Zeala Zaca!!eK ierapeirtVcz^\,c^

oraz- z iniclatywy rodz ców - szko en e ,,Organizacla Ksziaice. a soecja nego oraz pornocV psycbologiczno-pedago8iczne] W

placówce niepubl czne1 od ]. wrzesnia 201,9" - udzial 35 osób.

w ramach centrum kształcenia kadr Tęcza zorganizowano dwa szkolenia zewnętrzne:
- kurs,.Seksualność osób z niepełnosprawnością",w którym wzięło udział 24 osób;

- kurs ,,Terapia pzez 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 kręgostup" (profilaktyka schorzeń

kręgosłuioa - ćwiczenia praktyczne}.

Staże nauczycielskie: Zakończyły się staże na nauczyciela kontraktowego [2 osoby) i mianowanego (1 osoba)" StaŻe

nauczycieiskie rozpoczęło 6 kolejnych osób.
Łącznie w różnych formach dokształcania i podnoszenia kwaIifikacji wzięło udział ].70 osÓb.

Turnus rehabilitacyjny dla rodzin

Laten:2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało iurnus rehabilitacyjny w Darłówku. Wturnusie wzięło udział 57 osób, w tym 23

osobV z niepełnosprawnoscią, Do wsparcia zaangażowaliśmy 9 woIontariuszy, głównie studentów warszawskich uczelni" Na

organizację turnLj5u (koszty pobytu wolontariuszy) otrzymaliśmy finansowe wsparcie z Fundacji ,,Tęczowy Dom"^ Społecznym

koordynaiorem turnusu oyła p, Halina Frankowska, wiceprezes.
Kampania I% - ,,Zobacz. Nlewidome dzieci"
W 2019 roku ambasadorami kampanii społeczne.j ,,Zobacz. Niewidome dzieci" zostali sportowcv - Joanna Mazur, niewidonna

mistrzynl świata w biegu na 15OO m oraz Michał Stawicki, jej przewodnik. którzy wzięli udział w produkcji spotu ,,Razem

sięgnijmy po medal""Wfilmie wystąpili podopieczni Stowarzyszenia. Spot był emitowany na antenieTVP oraz na naszej stronle

internetowej, w social-mediach oraz w lnternecie. Spot zrealizował zespół pod przewodnictwem OLMEKA Creation House"

WYDARZENlA
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Piknik po uśmiech do Tęczy

W ciniu 7 czerwca 20,9, na terenie zielonym ośrodka przy ul. Kopińskiej 6/10, odbYł się rodzlnnY Piknik integracYjnY otwartY dla

wszystkich mieszkańców warszawy. w imprezie wzięło udział ].2o osób, w tym rodziny podopiecznych stowarzyszenia' okoIlczn

mieszkańcy, pracownicy Tęczy, wolontari usze, harcerze,

wtym roku motywem wiodącym była integracja sensoryczna zarówno dla pełno_ i niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin,

Terapeuci z Tęczy prrygo,o*.li szereg atrakcji związanych z doznaniami sen5orycznymi, orientac.ją przestrzenną' pracami

plastycznymi, muzyką, zabawą światŁem iwodą. Dodatko*o dużą atrakcją były przejaźdżki 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 clTEs _ gatunkami zwierząt i roślin )agrożonych wyginięciem, które zostały nielegalnie przywiezione przez

tur.ystów jako pamiątki zri,akacji. piknik odwiedzili przJstawiciele urzędu m, st, War'zawy Dzielnicy ochota, pFRoN_u oraz

ambasadorzy Stowarzyszenia Tęcza: Joanna Mazur i Michał Stawicl<i,

Piknik wsparii: PRoVlDENT, THEA Polska, lzba Administracji Skarbowej, harcerze z Hufca Mokotów,

!mprezyocharakterzesportowo-integracyjnymorazudziałwinnychakcjachcharytatywnych

Wmajuośrodekprzyul.LeonardazorganizowałintegracyjnąoIimpiadę5portowądlaosóbzniepełnosprawnością.Wzlęiiw
niej udział zaproszeni goście m.in. wTz Nowa praca Ńiewidomych z ul. konduktorskiej w warszawie oraz absolwenci osrodka

przyul.Leonarda.Wogrodzieodbywałysięolimpijsl<iezawodySportowe,Kazdymógłzmierzyćsięzzadaniemnamiaręswoich
możliwości, Na kilku stanowiskach można było również iepić z gliny, wspólnym siłaml powstały ceramiczne eiementy, które

znalazłysię na tablicy sensorycznej z której korzysta,ją wszyscy podopleczni Osrodka,

Stowarzyszeniewzięło udziałw akcji ,,odLoTTowa jazda"; 2O0 osób (przyjaciółTęczy, pracowników, rodziców) wsparło nas'

przemierzając na rowerach tysiące kilometrów. Dzięki wsparciu Fundacji LoTTo udało się zakuPic sPrzęt rehabilitacYjnY dla

naszych podopiecznych.

Kiermasze świąteczne. Rozpowszechnianie i promowanie tworczości osób niepełnosprawnych,

W ramach działań promujących twórczość osób niepełnosprawnych uczestniczy|i:śmI::"O:,^u^,j.:::11::::i:]"]jl;ll!l.ij

[ril;ffillil;:.;J::;:,;,;;;;;;" ..,,uł o"Jopiecrnycn , o:1",9|: ,:j11,","1 
?_"":iii1,"::i:;"T;]",.,j:;*:,o""--^+,, -la .^hlhilitlrii Na cnp.ialnp zanroszenie

;::H;TilH;;.,eriałów do pracowni ceramicznej oraz zakup sprzętu do rehabilitacji, Na sPecjalne zaProszenie
,^, harolrr t\/]arrintt \AJrldarzenie ood

!iffił:;:L.iil;"o;.," udziai w xll Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym w hotelu Marriott, WYdarzenie Pod
_-^ ^ :_^.,,_}^ c+^\i/.f?\/cróńip N/ałinn ków Szpfóu

;:il?:ffii:l:,::;:lJffi;;";;,";;;;;.';'ł!.ty ro.nr,.user-Dudy, zorganizowało Stowarzyszenie Małżonkow Szefów Misji
.lr^IT^lc ^---,", h,,Arin|.,, qkANlqKA na z:nroSZenie

ffiffi,il,:;;r. ;;;;i;;;;u;;.,.;i.i"masz"e gościły 1,],9,,b:,l,:],^:l:1:)::::j,TjI::u 
sKANsKA na zaproszenie

, ..ć ,:^- n^:^-^ nt^.^-l-^nil nrrz \A/iolkanncnp KiermaSZe
;Jlffi.ijffi§;;J.ń;;;r"';;d."";; oiermarie z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne Kiermasze

organlzowane były w ośrodku dla młodzieży i dorosłych przy uL Leonarda,

Wigilie, spotkania świąteczne

W grudniu 2019 Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjne wigilijne spotkanie rodzin i charakterze Świąteczno-integracYjnYm z

udziałem przedstawicieti 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 wigllijnym sto|e, każda grupa

przygotowałaaranżacjęswojejkolędy.Dzieciodwiedziłśw.Mikołajzprezentami.WośrodkuSoKRATESwystawionazostała
gawęda góralska z kolędowaniem, w reżyserii Joanny i Marka wójcickich w oparciu o opowiadanie księdza Twardowskiego,

organizację imprez świątecznych dla podopiecznych Stowarzyszenia Tęcza wsparli oraz Paczki Świąteczne ufundowali: Fundac,ja

kronenberga przy citi Handlowy, lzba Administracji skarbowej, szkoła przymierze Rodzin, Harcerze z Hufca zHp warszawa

Mokotówim'SzarychSzeregów,ProvidentPolskaorazwieluinnychdarczyńców.

lnformacja, poradnictwo dla rodzin

Stowarzyszenie inicjowało i prowadziło różne formy wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin dzieci niewidomYch i

słabowidzących, prowadziliśmy poradnictwo telefonicine i przez lnternet dla osób z niepeinosprawnością wzrokową oraz ich

rodzin. stowarzyszenie prowadziło stronę internetową www,te cza,orgl a w jej ramach zakładkę "porady 
eksperta",

udział osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych, kontakty ze społecznością lokalną,

/rh{T ą.8



W 2019 roku zor8an zowano wlele wvcieczek w tyrn do: ogrodu Zoologicznego, Parku SzczęŚliwickiego, Muzeum POLlN, w

którym zorganizowano specjalne warsztaty sensoryczne dla niewidomych dzieci.

W ośrodkr.l orzy u1, Kopińskiej gościliśmy teatr dla dzieci - aktorzv Centrum AktywnoŚci i KreatywnoŚci TRZC|NA wcieiili się w

postacie z bajki Masza i Niedźwiedź.

podopieczni ośrodka przy ul, Leonarda 12 wzięli udział w znakomitym spektaklu teatraInym DOM w Natolińskim OŚrodku

Ku]tury, w którym aktorami były osoby niepełnosprawne oraz zwiedzili wystawę twórczoŚci osób niePełnosPrawnVch,

zorganizowaną na Akademii Pedagogiki Specjalnej,

W grudniu 20]"9, na zaproszenie organizatorów, kilkudziesięciu podopiecznych StowarzYszenia Tęcza miało okazję odwiedziĆ

Chlński Festiwa| światła.

prowadzono wiele inicjatvw zmierzających do wzmocnienia kontaktów ze społecznoŚcią lokalną. Dla PodoPiecznYch Placówek

lzorganizowano wiele wycieczek, w tym m.in. do Muzeum Pragi, Zoo, cio warszawskich parków, do supermarketów, sklepów,

kawlarni, cukjerni,

Projekt rozbudowy Ośrodka,,Kopińska"

Z inlcjatywy rodziców osób dorosłych - podopiecznych,,Tęczy''kontynuowane były działania zmierzające do rozbudowy oŚrodka

przy ul, Kopińskiej 61],0 i powstanie centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego z myŚlą o róŻnych potrzebach dzieci iosób 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

Imiasta,
l

I 
Wsparcie psychologiczne dla rodzin

I

l5vstemawcznie prowadzone byĘ różne formy edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci i osób

lniewioomycrr, siabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością orazzagrożonych niepełnosPrawnoŚcią wzrokową, w tYm

lterapeutvczne zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci, indywidualna, systematyczna pomoc i teraPia PsYchologiczna dla

lr"o.-""*. noo.inv'noń przyjętych pod opiekę maluchów z niepełnosprawnością wzroku (mieszkańry WarszawY) objęci bYli

|*,.r"^i o"".',ow}mi, w tym ńparciem psychologa. W Zespole Ośrodków miał stałe dyżury psychoterapeuta-teraPeuta rodzin,

Siorvarzv_szen e roboczo wspóipracowało z riIkunastgrn6 grganizaclami pozarządowymiw zakresie wYPracowania wsPÓlnYch

sta.dardów opieki, renabiiitacji. terapii osób niepełnosprawnvch, a także w zakresie wymiany doświadczeń i informacji oraz

podelmowało lnicjatywy w zakresie pomocV wypracowania spojnego systemu osobom z niepełnosprawnoŚcią intelektualną i

,sp.zężonąirozpowszechnieniawiedzynatematichpotrzeborazochronyichpraw, wtymz: Fundacją,,TęczowYDom",Polskirn

Stowarzyszeniem na Rzecz osób z Niepełnosprawnością lnteiektuainą, Koalicją ochockich organizacji Pozarządowych, Fundaclą

,,,sunuprir,,, Stowarzyszeniem BoRlS, Fundacją pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, StowarzYszeniem ,,OtWarte drzwi" ,

Ś,o*urryr..niem Rodzin i przyjaciół osób Głęboko Upoś|edzonych ,,Maja".Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem

lWarszawskiego Forum lnicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną, które skupia 18 organizacji działającYch

na terenie Warszawv. Celem Forum jest m. in. wypracowanie nowego, spójnego icałościowego instYtucjonalnego modelu

pomocy osobie niepelnosprawnej ijej rodzinie począWszy od momentu stwierdzenia !ub podejrzenia niepełnosprawnoŚci aŻ cio

momentu, gdy pomoc ta staje się niepotrzebna, w wielu jednak przypadkach - aż do póŻnej staroŚci. WFlNOl zorganizowało

spotkanie z udziałem wiceprezydenta Warszawy Pawłem Rabiejem w celu omówienia aktuaInych Problemów warszawskich

organizacji i wypracowania nowych rozwiązań.

Prezes Siowarzyszenia Tęcza, Anna Witarzewska, uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach ogólnopolskiego Forum na rzecz osób

z wiełoraką niepełnosprawnością, w którego działainość zaangażowanych jest kilka organizacji prowacizących placówt<i dla

niesamodzielnych osób dorosłvch po 25. r.oku życia, w tym stowarzyszenie,,Na Tal('z Poznania. We współpracv z Evangeiisches

.]ohannesstift z Berlina, iedną z największych organizacji pomocowych w Niemczech, WYpracowane zosiały postulaty,
;.]ohannesstift z Berlina, jedną z największych organlZacjl pomocoWYcl''} W l\lemCZecrl, WYpldLUWdllĘ 4U)Ld!y PU>LuloLyI

re komendacje całego śiooowiska organizacji pozarządowvch, dotvcza,ce najważniejszych kierunków zmian W sYstemIe wsParcia

ldor.osłVch osób z wieioraką nieoełnosprawnością.5kierowane one zostały do najwaŻnieJszych organów PaństwowYch i
uUl U)l vLl' U)UU . vv,t lv| 9l\9 , l l l PL l,

irządowvch. pr.ezes Stowarzyszenia brała również udział w posiedzeniach Zespołu do spraw oPracowania Rozwlązań W zakresle

Popr3lł7y SytuacjiOsób Niepełnosprawnych iCzłonków ich Rodzin w ramach Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog" przy

;Minisierstwie Rodziny, Pracy i Poiityki Społecznej.

przedstawicieIe Stowarzyszenia utrzymywali robocze kontakty z władzami miasta stołecznego WarszawY (Biuro PomocY i

pro]ektow SpołecznVch) _ w sprawach dotyczących skoordynowania i poprawy opieki nad osobami z niePełnosPrawnoŚcią

a1 /<7ź^
Druk: NlW-cRso
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ż i n icjatywa mi i wn ioskam i d otyczącymi zmiany system u fi na nsowa nia opieki

spotkania z władzami lokaInymi i przedstawicielami innych instytucji,
nad

intelektualną w Warszawie. Występowali

osobami dorosłymi - odbywaly się liczne

Promoc.la

Siowarzyszenie rozpowszechniało, popularyzowało wiedzę na temat potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Ulrzymywało

kontaktzszerokim środowiskiem społecZnYm paprzezmedia iśrodki masowego przekazu (między innymi prowadzenie strony

internetowej profilu na Facebooku).

jw zols roku szczególną wagę pr.zywiązywallśmy do budowania wizerunku Stowarzyszenia, działań na rzecz PromocJl naszej

imrsir. Stowar.urr.ni. kształtowało pozytywny obraz naszej organizacji iprowadziło działania zmierzające do wzmocnienia

,*o].*o Wlzerunku na zewnątrz oraz WeWnątrz organizacji (strona internetowa, Faceboor), 
.Strona.l1tern:,::i,""^:_i::]:1:, 

,

i;;;;;;r, jednym z głównych narzędzi do komunikowana się z otoczeniem. Za jej pośrednictwem Stowarzyszenie Przekazuje

informacje o realizowanych projektach, relacjonuje bieżące wydarzenia oraz przekazuje najważniejsze informacje zwlązanez

działalnością Stowarzyszenia. Stronę odwiedzało średnio 1,5 tys. osób miesięcznie, co Przekłada się na 40 tYs. odsłon w roku

20].9. W 20].9 roku pojawiło się 13 tys. nowych uźytkownil<Ów. Strona jest widoczna w sieci, Żywa, barwna. ]est to zasługa osób

jąprowadzących"Strona jestdobrzewypozycjonowanąwsieci (67%wejsĆnastronęlestzorganicznegowyszukiwania, 15%

wejść na stronę to przekierowania z social mediów (Facebook), a 13%lo bezpośrednie wejŚcia na stronę). Dzięki wsPÓłPracY z

p. Ewą Rawiak znacznie wzrosła nasza aktywność na Facebooku. Prezentowane są wszystkie waŻne wYdarzenia z ŻYcia

ośrodków istowarzyszenia. W działalność promocyjną Stowarzyszenia angażuje się coraz więce.j osÓb z WsZYstkIch Placówek l

działów naszej organizacji, ProfiI Stowarzyszenia Tęcza na Facebooku ś]edziło 3.500 osób,

Sponsorzy, darczyńcy

Stowarzyszenie pozyskiwało fundusze i darowizny rzecZoWe na dz aia nośc statutową od sponsorów - darczyńców prywatnych i

firm. Nawiązane iutrzymywane zostały kontakty ze sponsoran,] nasze1 organizacji, którymi bYIi m,in,:Thea Polska,

Stowarzyszenie Wspólnota polska z Wielkie1 Brytanii, Medlca A o for Po and, Polska WYtwórnia PaPierów WartoŚciowYch,

Savills, Siemens, Fundacja Lotto, Ministerstwo Cyfryzacji. lZba Adminlstracji Skarbowej, Drukoba. Nastąpił równieŻ wzrost

środków pozyskanych z działalności crowdf u n d i n gorve1

Wpłynęły także znaczące darowizny od osób fizycznych, Ktoryrn] by i stali darczyńcy - przyjaciele Tęczy oraz osoby związane ze

środowiskiem angielskiej PoIonii.

wolonta riat

Stowarzyszenie utrzymywało regularny kontakt z wolontariuszami i korzystało z ich potencjału (pomoc na tUrnusie

rehabilitacyjnYm/ pomoc w obsłudze Sekretar atu Poradni przy ul. Nowo|ipie 13/1"5, prowadzenie Facebooka,

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

wo|ontariat pracown czy - wsparcie przy remontach). Podkreślić trzeba również aktywnY udział uczniÓw ze SzkołY PrzYmierza

Rodzin, pracowników firmy Provldent, |żby Administracji skarbowej oraz harcerzy z Hufca Mokotów"

Siowarzyszenie współpracowało z

oraz na turnusie rehabilitacyjnym
uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Pedagogiki Specjalnej. W prowadzonych placówkach

odbywały się praktyki studenckie m.in. studentów psychologii UKSW,

D najbIiższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica,

D gmina

n ki|ka gmin

n powiat

n kiIka powiatów

, sołectwo, wieś, przysiółek)

D województwo

n kilka województw

m cały kraj

n poza granicami kra.lr.l

-Ą.7r

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez

organizację działalności pożytku publicznego

(Nateży wskażoć jednq lub Więcej pozycji)
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Sfera działalności pożytku

publicznego
przed miot działalności

ochrona i promocja zdrowia

prowadzenie działań d lagnostyczno-rnedycznych
i rehabilitacyjnych w ramach Niepublicznego
Zakładu Cpieki Zdrowotnej ,.Tęcza": diagnoza
medyczna, w tym okulistvczna, neurologiczna;
komp|eksowa diagnoza rozwoju. w tym
diagnoza rozwoju ruchowegc, funkc]onalna
ocena widzenia, diagnoza psychologiczna,

Opracowanie i realizacja programów
terapeutyczno-rehabilitacylnych indywidualnie
d Ia kaźdego dziecka/pacjenta; prowadzenie
indywidualnych i grupowych form terapii i

rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego oraz osób dorosłych z

niepełnosprawnością sprzęźoną.

85.14. F 0,00 zł

ż
nauka, szkoInictwo wyzsze.
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i

Młodzleży Niewidomej i Słabowidzącej ze

sprzezoną Niepełnosprawnością w wa rszawie
pr-zy ul. Kopińskiej 6/Ia w tym NlepubIicznego
cs.od ka Rewaiidacyjno-wychowawczego dla
Dziecr Niewidomych i Słabowidzącvch ze

Sprzęzoną Niepełnosprawnością (ul. Kopińska
5/1O filia - ui. Leonarda 12}. Organizowanie
(J.sów i szkoleń w ramach centrum kształcenia
(aor Tqcza, Prowadzenie Niepublicznego
),zedsżko a Specjalnego dia Dzieci Niewidomych
slaocrv dzącvch przv ui. kopińskiej 6lla oraz

Poradn Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej
Edukacli, ierapii r RehabiIitacji dla Dzieci
Nlewioomvch i Słabowidzących przy ul.
Nowo iole 13/]-5. Prowadzenie Niepublicznego
Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych Osób ze

Sprzęzoną N iepeinosprawnośclą "Sokrates" przy

ul. Leonarda 12.

85,32,C 0,00 zł

7 Csoby fizyczne

Osoby prawne

lnf ormac jadoĘczącad.ir|"l§,ę.,i_..§ll,H,39-d,P,rl;3.l}§:

3, 1. Qrga - :za c'l a prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Numer Kodu
(PKD)
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cziałalność na rzecz osób
n i e pełnos prawnych

Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla
Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących
ze Sprzężoną Niepełnosprawnością'Sokrates" w
Warszawie przy ui. Leonarda 12 obejmu.jącego
opieką osoby z niepełnosprawnością po

zakończeniu etapu edukacji szkoInej.

Poradnictwo, pomoc socjalna dla rodzin
będących w szczególnie trudne] sytuacji
życiowej. Organizacja uroczystości i spotkań o

charakterze integracy]nym, Prowadzenie
różnych form psychoedukacli, terapii l pomocy
psychologicznej dla rodzin. Organizowanie
turnusów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z

udziałem wo|ontariuszy dla rodzin

88,1,0.Z 0,00 z,

{.1, Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

,'§ TaŁ;

I\]lE

4"ż. Nateży podoć informocję no temot przedmiatu dziOłO!naścl odplotne.1 orgonizocji w okresie sprowozdowczym| WroZ Ze wskazoniem st'er(y) dziołolnoŚci

nżytku publiczneqo, o których mowo W drt.4 ust.1 Ustowy z dnio 24 kwietnia 2a03 r. o dziołolności pożytku publicznego i owolontdri1cie, atokże kodu(,Ów)
DKD 20a7 odpowiodojqcego(-ych) tej działolności. ]eże!i orgonizOcj0 prowadzi więcej niż 3 rodzoje działolności odplotnej, należy podać informację no temOi

Irzech g!ównych rodzojów działalności (podanie moksymolnie j kodów), zoczynajqc od glównego przedmiotu d2ialalnoŚci
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ln Sfera działa lności pożytku
pU bl i cż ne8o

prżed ńi'ót dziótalnośći
Nuńer;Kod:u
::,. (PKD), i

Szacunkowe koszty
poniesione W ramach .

,,l 
lgf ery !1%. p&atku,l,

doćhodg.,wego'o$ osób
',.,,,,,,,,,,fizyćżnV6|"',l;,,l,.,. .:,,:,

1
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia
dla Dorosłych Osób Niewidomych i

Słabowidzących ze Sprzęźoną
Niepełnosprawnością'Sokrates" w
Warszawie przy ul. Leonarda 12

obejmującego opieką osoby z

niepełnosprawnościa po zakończeniu etapu
edukacji szkoInej. Ośrodek prowadzi

działa]ność dIa 48 osób niewidomych i

słabowidzących ze sprzężoną
nlepelnosprawnością - samodzielnie nie

poruszających się, niemówiącvch i z

:"-o-osciami w (omunikowanir, się. z

cecharri autyżmu, zaburzeniami
zachowania, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym,
P rogramy terapeutvczne obejmują między
innymi: wsparcie samodzielności,
niezaIeżnego f u n kcjonowania, 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, kreatvwnosci,
umiejętnoścI twórczych, rozwoJu

emocjonaInego i społecznego, W cśrodkLl
prowadzone Są za]ęc a terapeutvczne
indywidualne i grupowe; zapewniona jest

pomoc pielęgniarkl, sanitariuszy, ze

względu na duzy stopień niesamodzieIności
podopieczni zezlożoną
niepełnosprawnością często wymagają
wsparcia 1na 1" Pozyskiwane ootacje nie
pokrywają wszystkich |<osztów utrzymania i

prowadzenia placówki; rodzice partycypują

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

88.10.Z 0,00 zł



2 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie działalności diagnostycznej i

leczniczej w zakresie okulistyki dzieclęcej 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, i nne

oddziaływania terapeutyczne dIa dzieci i

osób niepełnosprawnych iub zagrożonych
niepełnosprawnością; badania i leczenie

okulisryczne i funkcjonaina ocena widzenia;

badania w zakresie r"ozwoju ruchowego
dzieci i młodziezy. Pacjentami w ramach

odpłatnej działainości pozytku publicznego

są dzieci oraz osoby dorosłe z dysfunkcją
ruchu; dzieci z różnego typu zagrożenraml

rozwojU, W tym z zagroŻeniem rozwoju

funkcji wzrokowych, dzieci l osoby
niewidome ! słabowidzące. W zakresie
okulistyki dziecięcej Stowarzyszenie nie ma

podpisanej umowy z NFZ. Odpłatna
działaI nosc diagnostyczno-medyczno-

1rehabilitacyjna prowadzona jest w ramach
'NZOZ Tęcza i obejmuje 3 pIacówki:

L Poradnię KompIeksowej Diagnozy dIa
l

Imałych dzieci niewidomych i

'słabowidzących w Warszawie przy u|.

| 
ruowolipie 13l].5; Osrodek RehabiIitacji

IOziennej dIa Dzieci Niewidomych i

j Siabowidzących ze Sprzężo"ą

'Niepełnosprawnosc'ą 
w Wa,szawle przv u|,

I 
Kopińsriej 6/10; Osrodek Retva oacvlro,
Wychowawczy d|a Dzlec \ ew oorvc, l

I Słabowldzących ze Sp,zęzoną

I Niepełnosprawnością.

85.14. F 0,00 zł

1
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3
- a Jka, sZkolnictwo Wyższe,

edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie kursow i szko|eń w ramach 
,

CeąI.un Kształcenia KadrTęcza. 
i

Stowa,zyszenie reaIizuje odpłatne szkolenia 
I

oia kadry specjalistów i osób i

zai nteresowanych rehabilitacją, terapią i

edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych osób

z niepełnosprawnością, wzroku i sprzężoną

niepełnosprawnością z zakresu:

funkcjonaIna ocena iterapia widzenia dzieci

słabowidzącvch; seksual ność osób

niepełnosprawnych; problemy agresji osób

niepełnosprawnych; opieka nad dziećmi

niepełnosprawnymi i zagrożonymi

niepełnosprawnością; kontakt i

Ikomunikacja dorosłego z małVm dzieckiem

] 
niepełnosprawnym; terapia poprzez sztuki

Iplastyczne - ceramika. Centrum Kształcenia

] 
Kadr Tęcza prowadzi działaIność odpłatną

I 
szkoIeniową jako jednostka szkoleniowa

I działająca na podstawie odpowiednich

I 
przeoisów. Prowadzenie Zespołu Ośrodków

IdIa Dzieci, Młodzieżv Niewidomych i

, Słabowidzących ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością, w tym:

i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy

ul Kopińskiej 6lLa oraz Poradnl

Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej

Edukacjl, Terapii ] Rer,abllitacji dla Dzlecl

lNiewidomych i Słabol.vidzących przy u .

lNowoIipie 1,3/15 oraz N eoub iczne8o

l Ośrodka Rewaiidacyjno-Wychowal,łczego
dla Dzreci \J,ę,,a7l69"nycL iS,aooiv ozącycr

I ze Sprzężoną N'epetnosp,awnoscią

I Czyn ności opiekr,ńcze (toaIeta, <a rn^ ie n, e )

I 
realizowane są w ramach odp'atnej

] działaIności pożytku publicznego,

85.32.c 0,00 zł

',l/

r
(?-

I



c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 77a 5IĄ,24 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 66 513,06 zł

2.2. 7e źródel publicznych ogółem : 6 133 036,93 zł

'W,l",]..,,
,tymi

,a) ze środków e,uropejskićh w roz,\]rnióniu,Przepisów o finansach publicznvch 369 645,9B zł

b) ze środków budżetu państwa 2 352,00 zt

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 3 951- 176,93 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych t 809 862,02 zl

2.3,Ze źrodeł prywatnych ogółem: 399 489,22 zł

tym:

ó) ze składe,k członkowskićh 4 690,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 7] 307,00 zt

c) z darowizn od osób prawnych 311 492,22 zł

,d) 1,ofiąląośćt pub-licznej,(zbiórdk:,p0blicznlCh, kwest) 0,00 z

e) ze spadków, zapisów 0,0O zł 
|

I

f) z wpływów z majątku (w szczegó|ności sprzedaży lub wynajmu składnikórv
majątkowych)

0,00 zł

I

g) z działalności gospodarczej 0,00 zł

2.4.7innych źródeł 7I7 016,35 zł

,|,;| l§,!on Śr:ódkóń.p,Qćlodż|cych,lt;o/o pódatku dochodowego od osób fizycznych na pienłszy dz!eń
24],66 zł

3,iż.W,ys'oĘ]i kwoĘ..:p_óńićśió.ń,\l§h.:!josżłóŃ'{lżs'p,o'd,ątku,dochodowęgo ód.óśób fiżyc,żnrlćh w
okresie sprawozdawĆzym ÓgOłem

66 180,00 zł

3.3. Działa n ia, w ra mach których pon iesion o koszty ze środ ków poch odzących z 1% podatku doch odowego od osób f izycznych w

okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt l1.1.1), oraz szacunkowe l<woty przeznaczone na te działania

3, Prowadzenie Zespołu Ośrodków dIa Dzieci i Młodzieży Niewidomej iSłabowidzącej ze Sprzężoną
N iepełnosprawnością

58 108,00 zł

2 Kampania informacyjna związana z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 8 07ż,00 zł

dł /l

Druk| NlW cRSo

74fuy

l_

, ,.łe



d) koszty finansowe 21, ż55,79 z\

e) koszty administracyjne
g43 764,28 zł\|i 0,oo zt

j f) pozostałe koszty ogółem 1,5 Ą98,43 z, 0,0O zł

8 O72,0O z,1 8 072,00 zł

5. wynik działllnoŚcj odnJętnei,inilodptatnej pożv]ku RublicŻn"_r.",'uO Oiln'nl1'1.,i 
!0.1.

|'o"'ll"8ln'?1l!lli,i€i,, ,ll ;i,,,,.,.,,,, ,.,,,,.., ,, , , , ,.,::;.,,,-,,,ił . iiĘ ,Ęi', Ę
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

rganizacji pożytku

650 514,68 zł

5.2. Wynik dziatalności odpłatnej pożytku pubIicznego -9 186,89 zł

66 180,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej dzlałalności pożytku pub icznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

5.3. Wynik działalności gospodarczej

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalnośc pożytku publicznego

615 689,00 zł

J.. Organizacja korzystała z następujących
zwo In ień

(Noteży wskazac jednq lub więcej pozlcji- W przyoo0ku

zwo!nienia z podotku dochodowego od osób prcwnych -

podac dodotkowo kwotęi

:[- z podatku dochodowego od osób prawnych

[.. z podatku od nieruchomości

[- z podatku od czynności cywilnoprawnych

l- z podatku od towarów i usług

- z opłatv skarbowej

f- z opłat sądowych

|-' z innych zwolnień, jakich:

V nie korzystała

i 2,, organizec.ja, korzvitała ż,]piawa ,db,ńieódpłatnego informowahla Fizćż:.,jśd nostki pu b licznej

Iradioionii ite|ewiiji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art.23a
Tak

lilie

Druk NlW cRso

:'.]]l]']:.']'1i.:::::':.]::::]'']]]1l.:

3.4, Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o.podatku dochodowym od osób fizyĆznych, wskazane przez poditników,

podatku aocnooowego oa osób fizycznych, ni któr" organizacja pożytku publiczne§o poniosła ńajwYższe koŚŻtV ze Środków

pochodzących z 1% podatku doclrodowego w okresie sprawozdawczym Wraz z kwotą kosztów

ib*: .."W
,ód jl} 

]

ińó a 1?61 
:

'iliff;'"-
!egq,b'a d
i,cąnV;Ęi:!

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 5Ą4732,a3 zI 66 180,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej dz]ałalności poźytku publicznego 5 948 524,53 zł

0,00 zł

0,00 z]

4rJr"rrtń=-p*,,,, i"foimacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem lyo

podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00 zł

0,00 zł



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 waru nkach z podmiotami pu blicznymi umowy użytkowania,

najmu, dzierżawy lub użyczenia i przystuguje jej w odniesieniu do tych

nieruchomości następujące prawo:

',(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

r
r
17

T

r
v
r

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytl<owan ie

użyczen i e

dzierżawa

n ie korzystała

]."1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy Uwzględnic Wszystkie osoby zOtrUcinione w orqonizocji no podstowie stosunku procy (etat lub

część et7tu) w okresie 5prOWaZdawczym, nOWet jeżeli obecnie nie sq już Z1trudniane 'l orqanizacji)

/4,

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprownych było wykonywonych przez jednq osobę, to dono osoba powinno bYĆ policzono iylko roz}

Organizacja posiada członków

Liczba członków organizacji w8 stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

137 osób

35 osób

;' Tai<

,] le

157 osób fizycznych

0 osób prawnych

0 osób

38 osób

ą

) inne osoby

t.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy W przeliczeniu na

cełne etaty
'Aby okreśtić przeciętne zotrudnienie noleży zsumowoĆ Wszystkie osoby zotrUdnione na padsto\,,,ie stosUnku prOcy W

rcszczególnych miesiqcoch w okreste sprowozdawczym (wroz z ułomkomi odpcwiadojqcymi CzęŚci etctu, np. a,50 vJ

Jrzypodku osoby zotrudnione) no pół etatu), dodac do siebie sumy zotrudnionych z 12 mie;ięcy i aacjzjel)ć crzez 12. Wyntk

upisoć z dokłodnościq do 2 miejsco po przecinku)

],].],,61 etatólł,

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez woIontariuszy
'Zgodnie z uslowq z dnio 24 kwietnio 2O0j r. o dzialolnosci pożytku publicznega i a wota,tor,ocie- wolonloriUs]omi sq asobv
Fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq świodczenia no rzecz organizocji, niezoleżnie od tego, czy 5q to

xoby niezwiqzane z orqonizOcją, czlonkowie, prOcownicy, osoby świodczqce usłuqi no podstowie umowy cywilnoprownej

:zy przedslOwiciele wlodz organizocji)

fi Tak
.i" 

|.,lie

3.2. Liczba wolontariuszywykonujących świadczenie na rzecż organizacji przez okres krótszv niż 30

lni
Ikażdywolontoriusz powinien być liczony tylko roz, niezoleżnie od liczby świodczeń wykononych no rzecz org1nizocji w

lkresie sprawozdawczym i czosu pracy)

38 osóL

W:::::::;:]l

tyrni

a1lglłoń5aie orga.ń.iź]aćji,...ń,iacown,icv,orsani3aćji,,,os95y świadcząće usłu§i na,podstaŃie



3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzęcz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesiecv
(Kożdv Wolontoridsz pofu,n-en tv: t'Czan, :y:, o raZ r.ezoteżnie od lic?by śWiodczeń wykonanych no rżecż orgonizacji W

ok res;e sprowozdo 
^ 

cż, r l

3.4. .iczba woIonta';uszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższv niż 6
m iesie cv

160żdy wolontoriusz pawinien byc Iiczony tylko raz, niezoleżnie od liczby świodczeń wykonionych no rzecz orgonizocji w
: okresie spra łcz7ji|czIm)

a) członkowie organizacji, pracoŃnicy organizacji, osoby świadczące uŚługi na podstawie
u m owy cyw i l n o p rawn ej, Ćzło n kowi e o rga n u zarządzającego

tyrn:
b) inne osoby

Wy n agrodzenji,]]W11]9|

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

wynagrodzenie zasadnicze

tym:

n agrody

,vliczając wynagrodz]
usługi na podstaWie

].2 osób

7 osób

77 415.56 zł

2 739,58Izasadnicze, nagrody, premie i

umowy cywiInoprawnej
(zgodnie z abjaśnieniem z punktu 4i

inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
,]

L

38 167,40 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 309 585,42 zł

2, Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
Świadczącym usługi na podstawie umowy cywiInoprawnej, w związku z pror,vadzoną działaInością
pożytkl pubIicznego

5 654 503,40 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 230 519,09 zł|

tYm: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku pubIicznego 5 423 984,31 zł

3, Łączr^a Kwota wyna8rodzen wypłaconych pr2g7 organizację pracownikor oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez

".gaM
4, Wysokosc przeciętnego rnlęs ęcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organlzacjr, wiiczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz L] mowv cywllnoprawne
(Aby określic przeciętne miesięczne wynoqrodzenie noleży: 1". zsumowoc wszystke kwot\! wynogrodzeń wypłacone w ciqgu
IokU spnwcżdow1leQa twll,zo..q, 

^lnoq,aOzenie 
zosodntze, nOgrody, premE, inne śwtodcżenid oroz umowy

cywi!noprowne); 2. padzlelic z5umawonq kwatę przez 12 (miesięcy) 3" podzielić przez liczbę CZłonkóW zarzqdu) _
5. WysokoŚĆ przeciętnego n'ę5lęczr^ego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organil
kontroll iub nadzoru, w,czając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie iinne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
lzgodf]i? ż abtosn?ni2m ] puĄklu 4)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6. Wysokość plleciętnego,ńiesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaĆÓne§o.całónłom,inńVth,
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wIiĆzając wynagrodzenie
zasadnićze; nagrodV, preńie i,inneświadczenia oraz umowy cywilnoprawn'ć ... : . ,,,,, :',, ,,,,,

kgoanie z oblÓSiióniem z punktu 4)

l

I

0,00 zł|

]

7. WysokoŚĆ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt a-6, wliczającwynagrodzenle

Druk: NlW-cRso

ą
h

ą
\tt

)L

0 osób

|ym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
u m owy cyw1 l n op raw n ej, człon kowie orga n u zarządzalącego 0 osób

b) inne osoby 0 osob

5 osób

5 654 503,4Q z,

a) z tytułu umów o pracę 5 344 917,98 z,

5 229 335,02 z.

- premie



'4r{/ftf ń

3,,,Wvsokoś§ ńb;wyżslęśo (jedńośtkoŃeg'o) mićsięcznego wr7nagrodzeńia,(§lutlo) wypłacońego

:iłb,nkowior§anu zarząóźaiacÓEo,,wllćzająqŃyńlgrodzenie zasadnićze, nó§rody, premie i inne

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 z]

l, w|sokp ńaŃyża|aeo t dń"óstkówego) ńiesiqe,g'o,Ńynagrodzenia,(biutto')wypłaconego
*łónkow_|]óreańu:kóhiioli,,lub',]nddzóru, wlicżającŃyna§iódzenie zasadnicze, na§rody; premie i

nne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
000z,

ro" wvŚorósć najwyższego (jednostkowego) miesięĆzńego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego

członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając

wyńagrodzeńie Żasadnićzó, na,grody, Premió i inne świÓ'dcŻenia oraz umowy cywilnoprawne
0,00 zł

tt" wvsokość najfiyisŻego (jednoitkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego':

pracownikowi orgJńizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając

wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego

osobie świadczącej usługi na podstawie umowy clwilnoprawnej

6 977,00 zł

12" DÓdatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(MożnO wpisoć lnformocje dotyczqce wynagrodzeń, o których mowo
ń:iikt:,s,.li,'k'tńńi, arggnńijtj.,|bhciałoby::podziĆlić sięł:opińiq publicznq)

]]l ,

y||,111formą§ię,.o qi;lęlę,flflŁh płi§t orgahizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

a,

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,0O zł

3, Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

ł|,!1rlórmacia o dzialalności zleconej organizacJi pożytku

iiitv-ozdawczym

1. orlanizacja realizówała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

. let:

' l,Jie

Ź jlińiórńżĆńllna łema,§etońycĄ,1,ó9lizó'wan!tn,,,Z26;6,' nwot;óol3qji .'rżyńalygĘ,na ich realizaqjĘ

Lp Nazwa zadania 3el(-e) zadania \azwa organ u udzielającego dotacji Kwote

I Otwieranry nowe drzwi ,

prowadzenie ośrodka
wsparcia dla dorosłych osób
niewidomych z

n iepełnos p rawn ością
sprzężoną,

Rehabil itacja społeczna osób
riewidomych i słabowidzących
z niepełnosprawnością
;przężoną, wspieranie
samodzieiności poprzez
orowadzenie różnych form
wsparcia (zajęcia indywidualne i

3rupowe) w ośrodku dziennym
'Sokrates", działalność
opiekuńcza integracja
społeczna, wsparcle rodzin,

viasto stołeczne warszawa 520 467,93 z|



2 |Prowadzenie Niecu5

IOśroOka Rewali636y;

IWychowawaego

|,en€6o 
l 
EdukaĘa specjalna, rewa l idacje

rto |wspieranie rozwoju

Isamodzielności, u miejętności
Ispolecznych dzieci

Iniewidomvch 
i słabowidzących

lz€ sprzęzoną

I 
niepelnosprawnością poprzez

I 
prowadzenie codziennych zajęć

t terapeutycznych

Iindywidualnych oraz

IcruRowvch według

I 
indywidualnych programów

I 
terapeutycznych,

Isporządzanych na podstawie

I 
wielospecja l istycz nej diagnozy

Ipotrzeb i możliwości dzieci.

Mazowieckie Biuro Finansowania
Oświaty

2 213 977,89 zł

- -: .., j:::^ t N'epubIicznego IEdukacja dla dzieci
:-:=:::<c a SoecjaInego Inrewidomych i słabowidzących-:::: 

|na poziomie przedszkola

I 
specjalnego, wczesne

Iwspieranie rozwoju dziecka
I

|poprzez organizowanie zajęc
I terapeutycZno -

I 
rehabilitacyjnych na podstawie

I 
wielosoecjalistycznej diagnozy

Iwedłus 
indVwjdualnie

I 
opracowanego programu.

I 
Wspierarie i psVchoeou<acia

l rooz,n,

Dzielnicowe Biuro Finansowania
Oświaty

186 73l,tt

Dogoterapla w TĘCZY 
IOrgan:zowan e rożw a^ e

IrornVan for.n wsoa-c a o.az

Idz,aran o chara<Ie.ze

I 
aktvwrzującym, ;nte8racyjnyn-

Io.az samopornocowyrn Ąa rzecż

Iosób 
z niepełnospraw.osc ą

Ioraz ich rodzin,

Miasto Stołeczne warszawa ]"1 200,00

5
| 
1. Jak ronstruowac program

Ip'acy. 
rę61;26wać podstawe

I 
orogramową wychowania

I 
przedszkoinego, jak radzic

Isobie z zachowaniami
I

Itrudnymi 
i jak włączyć do

IWspolpracy rodzlcóW.

IZ Wrpo..g.nie karmlenia
dziecj z mózgowym
porazeniem dziecięcym.
3. Logistyczne i personaIne
zarządzanie zespołem -

superwlzje dla kaory
za rzą dzaj ą cej 

"

Podniesienie kwalifikacji kadry
pracującej z dziećmi
niepełnosprawnyrni w
Stowa rzyszen iu

urząd pracy m.st, warszawy ].5 920,00 zł

6 Remont sleci eiektryczne.; w
DzIennvm ośrodku wsparcia
dia Dor"osłych Osób ze
5przęźona
N iepełnosprawnością

I 
Dostosowanre sIec| eIektrvcznej
Dziennego Ośrodka Wsparcia
dla Dorosłych Osób ze
5p rzęż on a

Niepełnosprawnością do
obowiązujących norm i

przepisów przeciwpoza rowych.

Miasto stołeczne warszawa 30 000,00,zł

3, W okiesie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania
rządowej lub państwowe fundusie celowe

zlecone przez organy adm inistracji
ii

{

Tak

ł,Jie
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Lp lI c Cel( KWote

]. Wsparcie osób dorosłych
dysfunkcją wzroku i

n iepełnos p rawn ością

sprzężoną w ośrodku
dziennym

Zwiększenie samodzielności w
życiu codzlennym, podniesienie
kompetencji społecznych
dorosłych osób niewidomych i

słabowidzących z
n lepełnosprawnośclą sprzężoną
poprzez prowadzenie
svstematycznvch form w5parcia
(indywiduaInych i grupowych)
w piacówce dziennej,
lntegracja, a ktywizac.ja,
wspieranie twórczości i udziału
w kulturze osób
n iepełnosprawnych,

Państwowy Fundusz RehabiIitacji
Osób Niepełnosprawnych

328 889,34 zł

) Wczesna pomoc dziecku
niewidomemu i

słabowidzącemu oraz jego

rodzinie

stworzenie szans ana
zwiększenie 5amodzieIności
dzieci niewidomych i

słabowidzących (w tym z
n iepełnosprawnością złożoną)
w wleku 0-6 iat: prowadzenie
różnych form wsparcia
(indywidual nych, grupowych)
na podstawie kompleksowej
diagnozy oraz według
indywidualnego programu
terapeutyczno -

rehabilitacyjnego przy
aktywnym udziaIe rodziców,

Państwowy Fundusz RehabiIitacji
Osob Niepełnosprawnych

I84 31a,9ż zt

3 Dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowni ków
n iepełnosprawnych

Dof inansowanie wynagrodzeń
pracowników
n iepeln osp rawnych
zatrudnionych w organizacli.

Państwowy Fundusz Rehab l]tacj1

Osób Niepełnosprawnycrr
LB4 342,84 zt

4 Dofinansowanie do
wyżywienia podopiecznych.

Pomoc 5połeczna dla rodzin
osób niepełnosprawnych
znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i materiainej.

Ośrodki Pomocy Społeczne.1 ż 352,00 z1

5 RehabiIitacja lecznicza;

kontrakt z Narodowym
Funduszem zdrowia na

rehabilitację dzieci z

zaburzeniami wieku
rozwojowego w oŚrodku
dziennym olaz na

rehabilitację
ogóI noustrojową w ośrod ku

dziennym.

Wspieranie rozwoju dziecka
oraz poprawa funkcjonowania
dziecka we wszystkich sferach
rozwoju poprzez rehabilitację
leczniczą dzieci z zaburueniaTi
wieku rozwojowego:
kompleksową diagnozę
medyczną i

wielospecjalistyczną, rea l izację
programu terapii w ośrodku
dziennym. Poprawa kondycji
fizycznej osób z dysf;nkclami
fzaburzeniami rozwoju
ruchowego i ogólnego poprzez
organizowanie zajęć

tera peutycznych,
fizykoterapeutycznych w

ośrodku dziennym.

Narodowy Fundusz Zdrowia I053 877,52 zł

,ź,/
.Q,

ł;;in,i'óim,acldl1ha teń,ii;leaiiz_óftńych:zadań i kWot,dotaeji,otrzllmanvch na ich realizację:: ,

Nazwa organu udzielającego dotacji

/_



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

niepełnosprawnością
spzężoną, absolwentów
Niepublicznego Ośrodka
Rewalidacyjno-
Wychowawczego

:,-:: ::::a3u dzieci z

:a=,- 3 jJ,ewnościami do
. : :. :. -a (ości edukacji

-- ^-- -^1^^|
-:->!\UI c]

3ezpieczna przyszłość osób z
^ eOełnosorawnością
1teiektual ną

1. w okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia pubIiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień ikwot otrzymanych na ich realizację

Lp IPrzedmiotzamówienia Nazwa organu Kwota

:

1, WYkaz sPÓłek, w któn7ch organizacja posiada co najmniej 20% udziałow Iub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
ogóinej iiczby głosów w organie stanowiącym spółki

20%

Nazwa spółki REGoN Sieclziba spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacjajest fundatorem

|3; lnfqr:nracje o końtrolaćh PrzeProwadzonYch w organizacjiprzez organy administracji pubiicznej w okresie sprawozdawczym j

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
l iaiuro Edukacji Urzędu m.st" Warszawy

li:"/o 
udżia,łó,W

I lub akcjiw;

I kapita!e' :

z; Udzi§łii.:wogolńej

' .1iCzbie,głos6ń '

Tak

lilie

]4, Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy zdnia29
IwrzeŚnia 1994 r, o rachunkowości iub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23gruoni. 20Ó;;.
lw sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji oożytku publicznego
]

:

5. Dodatkowe informacje
:(MoŻn() i'lplsoc w ooniŻsze pole inne tnformacje, którymi organizocjo chciałaby podzielic się z ooiniq publicznq)

(
r [,ąź * 7-"

] -:_ : a ,,, -:: : :c"osłoŚcią

or8anlzacJę w okresie sprawozdawczym

Fundusz Rehabilitacji
N iepełnosprawnych

31,32t,40

Wsparcie niesamodzieInych
osób dorosłych z
n iepełn osprawn ością

edukacji przedszkolnej w

modelu w ramach
Programu Operacyjnego

Edukacja Razwoj2014-

Ministerstwo lnwestycji i Rozwoju

r Tak
,6 r,]ie



Anna witarzewsxa
Krystyna FUr.jan
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