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wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok
1.

\azrva, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie Rodzicow
02

)

-

i

Przyjacioł Dzieci Niewidomych

i

SłabowidzącYch ,,Tęcza"

321 Warszawa, ul, Kopińska 6/10

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finanson,e, jak też nie sporządzających takich
sprawozdań)
ośrodekdla Dzieci Niewidomych i słabowldzacych ze sprzężonymi Niepełnosprawnościami w

Warszawie przy ul Kopińskiej 6110. a w nim,
} Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,.Tęcza - Ośrodek Pobytu Dziennego;
. Niepub!iczne ? rzedszko|e Speclalne
- NiepubIiczny Ośrodek Rewalldacyjno-Wychowawczy,

ośrodekd a Młodziezy N eivocme] l słaDowldzace) ze sprzezonymi Nlepełnosprawnościami w
Warszav,lie crzy u| Leonaroa 2 a r,v nim
, NZaZ Tecza - Osrodek PoDyt! Dzlennego,
- NepubitcznyOsrodek Rewalidacy;no-Wychowawczy
"]

-

Grupa osob dorosłych ,Sokrates

poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii

i

Rehabilitacji

z

siedzibą w

Warszawie przy ul. Nowolipie 13115.

Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodzicow i Przyjacioł Dzieci NiewidomYch
Słabowidzących ,,TĘCZA" w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.
J.

i

Podstaworł,y przeclmiot działalnościwg PKD
pKD _ 9499Z działalnoścpozostałych or9anizacji członkowskich gdzie indzle1 niesklasyflkowana,

1.

Wskazanie rylaścirvego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu Prolvadzącego
rejestr, clata rr pisu. numer rv ervi<lencji oraz stat_ystyczn\- numer identl'fikac}jnY
rr sr-stenrie REGO\
Sąd Relonowy dla M ST Warszawy w Warszawie, XlX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowógo data rejestrac]l w KRS 14 03 2002 r. pod numerem KRS 0000095698 w Rejestrze
stowarzylzen inny-crr organizac.;l społecznych i zawodowych. fundacji i publicznYch zakładow
opieki zdrowotnej.
REGON NR: 002158863

5.

Dirne tlotyczące czlonków zarząłJu Storvarzl,szenia
funkcja)

TĘCZA (imię i nazwisko

Pani Anna Witarzewska - Prezes Stowarzyszenia do 10 06.2017 r. - nadal
Pani Halina Frankowska - Wiceprezes Stowarzyszenia do 10,06.2017 r, - nadal
_
Pani lwona Piwońska _ Wiceprezes Stowarzyszenia od 10.06.2017 r, nadal
Pani Krystyna Furjan - Skarbnik Stowarzyszenia do 10.06.2017 r. - nadal
Pani Ewa Ósiewicz-Maciejczyk - Sekretarz Zarządu do 10.06.2017 r. - nadal
Pani Barbara Wojcik - Członek Zarządu do 30,06.2019 r
Pan lVaciej SkaIski- Członek Zarządu od 01 07 20'19 r. - nadal
Pan Rafał Kopała - Członek Zarzą.du od 10 06 2017 r. -nadal

oraz

6.

Olrreśleniecelórv statutowych organizacji

Celami Stowarzyszenia są:

1)

dzlałalnoścna rzecz dobra dzieci i osob niewldomych i słabowidzących, w szczegolności
n iewid omych i sła bowid zący ch ze sprzężonym i n ie pełnos prawn ościami,
2) niesienie wszelkiej, kompleksowej. specjaIistycznej iprofesjonalnej pomocy dzieciom
i osobom niewidomym i słabowidzącym w szczegolności dzieciom i osobom niewidomym
i słabowidzącym ze sprzęzonyml niepełnosprawnościami.
3) niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnian e opieki i pomoc społeczna rodzinom
wychowującym dzieci i osoby niewldome l słabowldzace oraz wyrownywanie zyciowych szans
tych rodzin, w tym pomoc l wspleranle,ł oslaganiu wrększej samodzielnoścl, niezalezności w
życiu i lepszej jakości ich życ a
4) działalnośćcharytatywna na rzecz dzlecl l osob niewidomych i słabowidzących, w
szczegolności ze sprzęzonymi n epełnosprawnościamioraz ich rodzin,
5) ochrona zdrowia, leczenie l rehabrlitacla dzieci i osob niewidomych i słabowidzących, w
szczegolności ze sprzezonym niepełnosprawnościamioraz dzieci zagrożonych utratą
widzenia lub zaburzeniami r,vidzenia.
6) promowanie zdror.,,,ia edlkacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych
w dzledzinach zv,,lazanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia, poprawą
.1akoscl zycla oscc n ewidomych i słabowidzących,
7) nauka edukacla działalnoścoświatowa,wychowanie dzieci iosob niewidomych
t sła bo,,vidzacych, w szczegolności ze sprzężonym i n iepełnosprawnościami,
B) upovlszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia. terapii, edukacji, rehabilitacji.
ochrony zdrowla oraz kompleksowej pomocy dzieciom i osobom z zaburzeniami widzenla, w
tyr^n prowadzenie działalnościedukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodzicow i osob
zalvodowo zalmujących się pracą z niepełnosprawnymi,
9) przygotowywanie ikształcenie kompetentnych kadr poma9alących dzieciom iosobom
niewidomym l słabowidzącym w szczegolności osobom ze sprzężonymi
niepełnosprawnościamiw zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji
10) zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń widzenia i powstawaniu (pogłębianiu się)
dodatkowych, wspołistniejących ze wzrokową, niesprawności,
1 1) wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i osob niewidomych
i słabowidzących. w tym dzieci i osob ze sprzężonymi niepełnosprawnościami we wszystkich
obszarach ich funkcjonowania. od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia
przez nle maksymalnie moz|iwej samodzielności i niezależnościzyciowej,
12; pomoc dzieciom niewidomym isłabowidzącym kształcącym się w masowych iintegracyjnych
placowkach oświatowych w nauce i adaptacji do środowiskasprawnych rowieśnikow oraz
podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
13) pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym opuszczającym placowki terapeutyczne,
lecznicze i edukacylne.
14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osob niewidomych i słabowidzących
pozostających bez pracy lub zagrozonych utratą pracy,
15) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnlanie kultury i sztuki osob niewidomych
i słabowidzących, w tym osob ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
16) promowanie wspieranie rozwo,1u i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osob
niewidomych i słabowidzących, w tym osob ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
17) ochrona praw, działalnoścna rzecz przestrzegania prawa osob niepełnosprawnych, w tym
niewidomych i słabowidzących w szczególności osob ze sprzęzonymi
n iepełnosprawnościami.
18) kształtowanie świadomościspołecznej, opinii publicznej ipopularyzowanie wiedzy na temat
specyficznych potrzeb i mozliwości oraz sytuacji społecznej dzieci i osob niewidomych
i słabowidzących, w szczegolności dzieci i osob ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz

fury,Fpil

ch rodzin w tym kształtowanie zrozumienia. akceptacji iinnych postaw pro społecznych
vlobec te] grupy osob niepełnosprawnych i ich rodzin.
19] reprezenlowanie interesow środowiska niewidomych i słabowidzących i ich rodzin.
2Oldzrałalnoścekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny iterapii widzenia,
edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia dziect t osob niewidomych
szczeg o ności ze sprzężonym i n iepełnos p rawn ościam i.

i

słabowidzących, w

l

7. Wskazanie okresu trwania działalnościorganizacji, jeżeli jest on ograniczony

lv

statucie
Czas nieograniczony

8.

Wskazanie okresu objętego sprarlozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe Stor,varzyszenla TĘCZA" sporządzone zostało za okres sprawozdawczy
od 01.01 "2019 r do 31 12 2C" 9 r ooe]mu]e
ł bilans na dzień 31 grudnia 2C19 ,

>

;

9.

rachunek wynlkow za2?'9 ,
informac;e dodat<cv,,e cc scra,!^/ozdania za 2019

r

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodza wewnetrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
f inansowe
N,e doiyczy

l0. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostalo sporządzone przy zalożeniu
kontynuorvania działalnościprzez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości
or^z czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla
ko n t_vn u olv ania przez nią działa lności.
Sprawozdanle finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku cbrotowym zgodnie z przyjętyml zasadami rachunkowości, przy załażeniukontynuowania
działa|nosci pizez organlzację. co na]mn|e] 12 miesięcy i dłuzej.
Nie są nam znane okoIicznoścl. ktore wskazywałyby na istnienie powaznych zagrożen dla
kontyn u owa n|a przez o rga n lzacje działal ności

l

l.

Omórvienie przl,jętr ch zasad (politl ki) rachunkorvości, \1, Ę,m metod wyceny
aktylvów i pasl,rr,órr, (także anlortvzacji). pomiaru wl,niku finansorvego oraz sposobu
sporządzeniir sprarvozclania finansorvego rv zakresie. rv jakim ustarya pozostawila
j edn<lstce pra}vo rvyboru.
Przl,jęte zasady (politykę) rachunkorr,ości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakow,ego grupowania operacji gospodarczych.
jednakorł,ej wyceny aktywór,r, i pas_r,rł,ów (rł, tym takżę dokonywania odpisów
anlortyzacyinych i umorzeniorł,r,ch). ustala się wynik tinansowy t sporządza
spra\\ozclanie 1lnansowe tak. aby za kolejne lata infbrmacje z nich wvnikające były
poróu nr lvaltle.
Opis metod wyceny aktywow i pasywow został zapisany w lnformacji dodatkowej.
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Rodziców i Prryjaciół Dzieci Niewidomych i

Fundusze Storrarzl,szenia
Słaborr idzacl ch

..TĘCZA".

Stowarzyszenię Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ,,TĘCZA"
ut,*-orz},ło następuj ące funduszę
- Fundusz statutowy

-

:

Program Pomocy Rodzinom
Fundusze celowe

Funduszleczenia

Fundusze turnusy
Programy celowe (1%, darowizny)
Fundusz socjalny
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Podpisy:

Anna Witarzewska - Prezes Stowarzyszenia
Krystyna Furjan - Skarbnik Stowarzyszenia
Halina Frankowska

-

V-ce Prezes Stowarzyszenia

|wona Piwońska - V-ce Prezes Stowarzyszenia

Ewa Osiewicz Maciejczyk - Sekretarz

Stowarzyszenia
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Zarządu ,/' (,i ,/! (,

Maciej Skalski - członek Zarządu Stowarzyszenia
Rafał Kopała - członek Zarządu

Stowarzyszenia
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