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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica UL. DWORCOWA Nr domu 27 Nr lokalu 

Miejscowość PIASEK Kod pocztowy 43-211 Poczta PIASEK Nr telefonu 32-210-48-47

Nr faksu E-mail biuro@psonipszczyna.pl Strona www psonipszczyna.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-03-14

2006-03-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27235447700000 6. Numer KRS 0000055636

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krystyna Fuławka Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Katarzyna Labus Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Piotr Kościelny Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Małgorzata Klimowicz Sekretarz Zarządu Koła TAK

Teresa Jaczmińska Skarbnik Zarządu Koła TAK

Zygmunt Goc Członek Zarządu Koła TAK

Bogusława Bularz Członek Zarządu Koła TAK

Aurelia Kojzarek Członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
PSZCZYNIE Z SIEDZIBĄ W PIASKU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz 
wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1 Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie 
opieki medycznej,rehabilitacji,edukacji,szkolenia zawodowego i 
ustawicznego,pracy,szkolnictwa,niezbędnej opieki,udziału w kulturze i 
rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem a także wspierania w 
samodzielnym,niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego,ochrony 
i pomocy prawnej
2 Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną
3 Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną,przebywającym w placówkach opieki 
całkowitej,sprzyjających warunków rozwoju,godnego życia w integracji z 
otwartym środowiskiem tak dalece jak tylko jest to możliwe oraz 
przestrzegania wobec nich praw człowieka
4 Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach jak i w placówkach 
oraz w formach wsparcia,z których korzystają
5 Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością 
intelektualną aby sami mogli występować w swoim imieniu między innymi 
poprzez doradztwo,szkolenie,asystowanie i opiekę prawną a także 
występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną
6 Tworzenie warunków włączania dzieci,młodzieży i dorosłych jako 
indywidualnych osób i jako grup,w tok normalnego życia,korzystania przez 
nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego 
z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia,zwłaszcza w 
postaci specjalistycznej pomocy,doradztwa i asysty
7 Prowadzenie różnorodnych usług m.in.w formie placówek i zespołów 
kompleksowej,wielospecjalistycznej pomocy w szczególności w zakresie 
wczesnej interwencji,rehabilitacji,działalności 
leczniczej,terapii,edukacji,rewalidacji i wychowania m.in.w ramach 
wychowania przedszkolnego,wczesnego wspomagania rozwoju,realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki a także edukacji 
obywatelskiej,wypoczynku oraz działalności rehabilitacyjno-
rekreacyjnej,kulturalnej,sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego 
życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i i lokalnej 
społeczności:organizowanie dowozu itp z uwzględnieniem niezbędnej 
opieki we wszystkich formach
8 Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym,samodzielnym życiu m.in.w formie asystenta,różnych form 
mieszkalnictwa w tym chronionego i wspomaganego,szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Longina Fanczalska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bogusława Tomanek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jadwiga Balcarek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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pośrednictwa pracy,zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej
9 Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom a w 
szczególności;grup samopomocowych;grup wsparcia;usług 
wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z 
niepełnosprawnością w domu i poza nim,również w sytuacjach 
kryzysowych;placówek stałego i czasowego 
pobytu;informacji,doradztwa,poradnictwa,terapii 
psychologicznej,pomocy ofiarom przemocy i wypadków itp.
10 Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych,form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia
11 Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną
12 Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności
13 Współpracę z organami władzy rządowej,samorządowej,organizacjami 
pozarządowymi,kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi a 
także placówkami,w tym naukowymi i osobami fizycznymi dla realizacji 
celów statutowych
14.Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu 
a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce
15 Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, 
prowadziło działalność w wielospecjalistycznej placówce rehabilitacyjnej w Piasku k/Pszczyny "Domu Kulejących Aniołów", 
gdzie kontynuowało
 prowadzenie następujących placówek:
I. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Piasku ul. Dworcowa 27. 
DOREW jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 1992 r., przeznaczony jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, głębokim i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
(niepełnosprawność ruchową, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie) oraz schorzeniami neurologicznymi. 
Z działalności DOREW w 2019 roku korzystało 42  podopiecznych.
Praca z podopiecznymi opierała się na kompleksowej diagnozie psychologiczno- logopedyczno-pedagogicznej, diagnostyce 
fizjoterapeutycznej, neurologicznej oraz lekarza rehabilitacji. Na ich podstawie dla każdego dziecka opracowany był 
indywidualny program pracy: edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, który podlegał systematycznej weryfikacji.
Rodzaje dostępnych świadczeń:
- opieka lekarska: pediatryczna, neurologiczna, lekarza rehabilitacji medycznej
- rehabilitacja ruchowa: kinezyterapia (ćw. bierne,czynne,wspomagane, czynne w kabinie UGUL, ćw.izometryczne, oddechowe, 
ćw. w wodzie, ćw. ogólnousprawniające, ćw. Metodą Vojty, Bobathów, mobilizacje, manipulacje stawów, ćw.manipulacyjne, 
gimnastyka korekcyjna, diagnostyka fizjoterapeutyczna), fizykoterapia(inhalacje, hydroterapia: kąpiel perełkowa, masaż 
hydropowietrzny, magnetostymulacja, światłolecznictwo),
- inne: masaż miejscowy i całkowity, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia ruchowe na hali sportowej
- opieka pielęgniarska
- usługi opiekuńcze: pielęgnacja, kąpiel, 
- terapia psychologiczna
- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze /realizacja obowiązku szkolnego dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną/
- zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne /realizacja obowiązku szkolnego dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej za sprzężonymi niepełnosprawnościami/
- terapia zajęciowa/terapia manualna, arteterapia, zajęcia z gliną/
- terapia logopedyczna
Inne formy:
- zajęcia sportowe na hali 1x w tygodniu, zajęcia na basenie 2x w tygodniu, hipoterapia i dogoterapia 1x w tygodniu po 3 godz., 
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zajęcia w grocie solnej 1x w tygodniu,
- zajęcia w zakresie stymulacji polisensorycznej , integracji sensorycznej
- zajęcia rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania w sekcjach: artystycznej, plastycznej, fotograficznej i sportowej,
- wycieczki edukacyjne i rekreacyjne,
- spotkania integracyjne ze zdrowymi rówieśnikami ze szkół publicznych oraz z niepełnosprawnymi z innych placówek zarówno w 
ośrodku jak i poza jego terenem,
- imprezy integracyjne ze społecznością lokalną m.in. udział w konkursach artystycznych,plastycznych i olimpiadach specjalnych 
na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, promowanie zdolności i twórczości osób niepełnosprawnych: wystawy prac, 
przedstawienia dla zdrowego społeczeństwa, organizacja zawodów pływackich, piłkarskich dla osób niepełnosprawnych o 
zasięgu powiatowym oraz OREW-ów z terenu woj.śląskiego, małopolskiego.

Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku.
Podopiecznym zapewniono codzienny przywóz i odwóz do domów busami Stowarzyszenia oraz środkami transportu 
zabezpieczonymi przez gminy, z których rekrutowali się wychowankowie placówki. 
Podczas pobytu w placówce podopieczni korzystali  z dwóch posiłków dziennie -śniadania i obiadu.

II. Świetlica Terapeutyczna w Piasku ul. Dworcowa 27.
Świetlica Terapeutyczna została utworzona w Pszczynie w styczniu 2005 roku z inicjatywy rodziców dorastającej młodzieży, w 
obawie o ich los. 
Uczestnikami placówki są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi 
kalectwami i zaburzeniami (kalectwa narządu ruchu, niedowidzenie, niedosłuch, epilepsja, itd.) w wieku od 25 lat.

Rodzaje dostępnych świadczeń:
a) rehabilitacja ruchowa:
- Kinezyterapia: ćwiczenia bierne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia samowspomagające, ćwiczenia w 
odciążeniu, ćwiczenia czynne, wyciągi, ćwiczenia synergistyczne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia 
ogólnokondycyjne, ćwiczenia w wodzie, pionizacja i nauka chodzenia, masaż leczniczy, masaż gorącymi kamieniami Metoda Mc 
Kenzie, 
NDT - Bobath, Metoda Vojty, Metoda Terapii Master
- fizykoterapia: elektro -stymulacja
- inne: masaż klasyczny, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia ruchowe na hali sportowej, basenie, na akwenie wodnym (rowerki 
wodne, kajaki), wycieczki rowerowe i piesze.
b) terapia psychologiczna
c) terapia zajęciowa: arteterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, zajęcia kulinarne, 
zajęcia ceramiczne, elementy muzykoterapii (śpiew, taniec, teatr), zajęcia komputerowo- fotograficzne.
d) inne formy: 
- zajęcia sportowe na hali sportowej i sali gimnastycznej w placówce /3x w tygodniu po 2 godziny;
- zajęcia na basenie /1x w tygodniu 2 godziny;
- spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi placówkami na terenie gminy WTZ  Pszczyna, ŚDS Grzawa, DPS Pszczyna, Dzienny 
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Piasku, Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie; 
- wycieczki piesze po górach i rowerowe w ramach Klubu PTTK Oddziału Ziemi Pszczyńskiej;
- wyjazdy do kina i teatru;
- imprezy integracyjne ze społecznością lokalną - Słoneczny Tydzień, zawody sportowe: pływackie, piłkarskie, Festyn Integracyjny 
Tacy Sami- Inni w Pszczynie, Piknik Pierogowy w Piasku;
- udział w przeglądach zespołów artystycznych, olimpiadach sportowych na szczeblu lokalnych i ponadlokalnych.
e) usługi opiekuńcze - pielęgnacja, kąpiel.

W Świetlicy Terapeutycznej w roku 2019 działały kluby:
- Klub Honorowego Gościa, który odwiedziły następujące osoby: architekt Pan Janusz Ryt, Radny Gminy Pszczyna Pan Arkadiusz 
Gardiasz, Naczelnik Wydziału Polityki  Społecznej Pani Łucja Foltyn, Burmistrz Czechowic- Dziedzic Pan Marian Błachut, 
Burmistrz Pszczyny Pan   
   Dariusz Skrobol,
- Klub Zdobywców Szczytów zorganizował: wycieczki na Dębowiec i Szyndzielnię, wycieczkę górską na Czantorię,
- Klub Rowerzystów- w ramach klubu zorganizowano liczne rajdy i wycieczki po okolicach Piasku, trzydniową rowerową 
pielgrzymkę do Częstochowy.

Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku. 
Podopiecznym zapewniono transport na zajęcia i odwóz do domów busami Stowarzyszenia.
Ośrodek gwarantuje podopiecznym wyżywienie, dwa posiłki dziennie - śniadanie i obiad.

Podopieczni Stowarzyszenia w 2019 roku brali udział w:
- Jasełkach organizowanych przez MBR Caritas w Pszczynie - styczeń
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- wyjazd uczniów DOREW na Jasełka Bożonarodzeniowe w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie- styczeń
- koncercie noworocznym "Kolędujmy Razem" w PCK-ul w Pszczynie -styczeń
- spotkaniach z przedstawicielką Publicznej Biblioteki w Piasku na terenie Ośrodka lub Biblioteki- styczeń, 
luty,marzec,kwiecień,maj,październik, listopad, grudzień
- nagraniu w Ośrodku spotu zachęcającego do przekazywania 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego na terenie 
powiatu pszczyńskiego- styczeń
- Zabawie Karnawałowej -luty
- Międzyośrodkowych Zawodach w Kręgle organizowanych przez ŚDS w Grzawie- luty
- Mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorego w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie - luty
- w zajęciach pokazowych dla rodziców - marzec
- Drodze Krzyżowej wystawionej przez uczestników WTZ w Pszczynie - marzec
- Międzyośrodkowych Zawodach Pływackich dla Osób Niepełnosprawnych w Goczałkowicach-Zdrój  - marzec
- w Mszy Św. z okazji przypadającej Środy Popielcowej- marzec
- w pracach ogrodniczych  w Piasku - marzec
-  w konkursach plastycznych  "Mój wymarzony lizak",  "Wielkanocne Jajo", "Zając Wielkanocny"- kwiecień
- wyjeździe do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na "Małą Akademie Jazzu"- kwiecień, maj
- XIV Pikniku Integracyjnym "Tacy Sami- Inni"w Pszczynie- maj
- Międzyośrodkowych Zawodach Piłkarskich dla Osób Niepełnosprawnych- maj, czerwiec
- pielgrzymce do Częstochowy - maj
- XIX Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach - czerwiec
-  w IV Powiatowym Plenerze Malarskim -"Sztuka bez granic"- czerwiec
- "Dniu Dziecka z Mundurem" na stadionie "Iskry" w Pszczynie - czerwiec
- Rajdzie PTTK po Ziemi Pszczyńskiej - czerwiec
- X rajdzie Koroną Zapory organizowanej przez PTTK Oddział Ziemi Pszczyńskiej - sierpień
- II Pierogowy Festyn Kulejących Aniołów w Piasku- sierpień
- uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej- wrzesień
- XV Międzyośrodkowych Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych na hali POSiR w Pszczynie, zorganizowanych przez 
Warsztaty Terapeutyczne w Pszczynie- wrzesień
- uroczystej Mszy św. inaugurującą nowy rok szkolny- wrzesień
- XVII Międzyośrodkowych Zawodach Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych Pszczyna- Suszec - wrzesień
- XX Rajdzie Górskim Młodzieży Powiatu Pszczyńskiego -październik
- XVII Powiatowej Spartakiadzie w Pszczynie - październik
- VI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej dla Dzieci i Młodzieży "Niebo w kolorze - spotkanie z zorzą polarną"- 
grudzień
- nagraniu przez Panią Katarzynę Raszkę- Sodzawiczny świątecznego teledysku z udziałem podopiecznych DOREW - grudzień.

Dla podopiecznych w 2019 roku zorganizowano:
- uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, połączone z występem Pana Jana -styczeń
-wspólne kolędowanie -styczeń
- spotkanie z muzykiem- pokaz instrumentów dętych w wykonaniu J. Dobrzańskiego i D. Wantucha  - styczeń
- wyjazd uczniów DOREW do Multikina w Tychach- styczeń
- uroczyste obchody Dnia św.Walentego, wspólna zabawa przy muzyce - luty
- uroczyste obchody Pierwszego Dnia Wiosny -przedstawienie, wspólna zabawa - marzec
- spotkanie z muzykiem- pokaz instrumentów strunowych w wykonaniu J. Dobrzańskiego i D. Wantucha- kwiecień
- Święto Czekolady - degustacja różnych gatunków czekolady, konkursy, dekorowanie ciast czekoladowych - kwiecień
- prezentacje zwierząt egzotycznych -hodowcy z firmy "Walabia - żywa Edukacja" z Myszkowa - kwiecień
- wyjazd  do Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie  na przedstawienie  Drogi Krzyżowej- kwiecień
- uroczyste obchody Dnia Matki - Interaktywny pokaz iluzji w wykonaniu magika z firmy FAMIGA, występ podopiecznych, 
wręczenie laurek, poczęstunek - maj
- warsztaty ogrodnicze  - czerwiec
- uroczyste obchody Dnia Dziecka - pokaz baniek mydlanych w wykonaniu firmy FAMIGA z Krakowa - czerwiec
- uroczyste obchody Święta Rodziny połączone z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 -pokaz sztuczek cyrkowych, warsztaty 
cyrkowe w wykonaniu firmy FAMIGA z Krakowa- czerwiec
- wycieczkę do Portu Żeglarskiego w Wiśle Wielkiej - czerwiec 
- rekreację w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące - lipiec, sierpień
- dwudniowy wypoczynek w Ośrodku Żeglarskim w Wiśle Wielkiej nad Jeziorem Goczałkowickim- lipiec
- pieszą wycieczkę do Ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach -Zdrój -lipiec
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, pasowanie na ucznia nowych podopiecznych- wrzesień
- przedstawienie - "Powitanie Pani Jesieni" - wrzesień
- integracyjny Plener Sportowy - wrzesień
- uroczyste obchody Dnia Chłopaka - wrzesień
- Dzień Ziemniaka - przedstawienie, konkursy, poczęstunek - październik
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- integracyjne zajęcia z arteterapii - "Tworzymy dzieła z darów jesieni" -październik
- Dzień muzyczny- integracyjne zajęcia dla podopiecznych - wspólne granie na instrumentach, śpiew i zabawy przy muzyce- 
październik
- lekcje muzyki prowadzone przez pana D.Wantucha i J. Dobrzańskiego -pokaz instrumentów perkusyjnych - październik
- przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej - październik
- występ teatrzyku Bruno Zmarlicki z Krakowa - przedstawienie pt: "Starożytny Egipt" - październik
- warsztaty - "Eksperymentatorzy" - doświadczenia chemiczne -październik
- wycieczkę edukacyjną na Jurę Krakowsko- Częstochowską- październik
- wycieczkę rekreacyjną do Ośrodka Wodnego w Tychach Paprocanach - październik
- wycieczkę edukacyjną na Morawy- październik
- "Dzień postaci z bajek" - przedstawienie, wspólna zabawa połączona z czytaniem bajek podopiecznym przez  pracownicę  
Biblioteki w Piasku - listopad
- wycieczkę edukacyjną do Ośrodka "Koziańskie Wierchy" w Kozach - listopad
- wycieczkę edukacyjną do Brna - listopad
- uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości -przedstawienie - listopad
- zabawę Andrzejkową - wróżby, tańce, zabawy integracyjne, poczęstunek- listopad
- integracyjne spotkanie wszystkich podopiecznych - wspólne wykonywanie ozdób świątecznych- grudzień
- zabawa Mikołajkowa - grudzień
- spotkanie wigilijne wraz z rodzicami - grudzień.

W 2019 roku Stowarzyszenie odwiedzili:
- z wizytą duszpasterską: Proboszcz Parafii pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Piasku- styczeń
- uczniowie z SP w Piasku -przedstawienie jasełkowe- styczeń
- wizyta TVP 3 z Katowic- nagrywanie materiału filmowego o działalności DOREW i Świetlicy - styczeń
- przedstawiciele władz lokalnych, sponsorzy, księża z okolicznych parafii
- uczniowie Sp nr 8 w Czechowicach -Dziedzicach- zapoznanie się z działalnością placówki, udział w zajęciach dla podopiecznych 
DOREW, dyskusja- marzec, maj, październik, listopad
- członkinie zespołu folklorystycznego "Kobiórzanki" działające przy Kole gospodyń w Kobiórze - wspólne wykonywanie palm 
wielkanocnych - kwiecień
- księżna Lilli- Marie- Elizabeth von Hochberg żona VI księcia Pszczyńskiego Bolko graf von Hochberga- maj
- przedstawiciele OSP z Pszczyny- uczestnictwo wychowanków DOREW w zdjęciach do kalendarza- listopad
- Pani Sołtys z Piasku -Barbara Psik z przedstawicielami miejscowych emerytów - uczestnictwo w spektaklu przygotowanym 
przez podopiecznych DOREW z okazji Święta Niepodległości- listopad
- uczniowie z SP nr 5 w Pszczynie - prezentacja podopiecznym DOREW gry na fletach oraz pokaz gimnastyki akrobatycznej- 
listopad
- przedstawiciele Poczty Polskiej w Pszczynie - sponsorzy paczek Mikołajkowych - grudzień
- Pan Leszek z Oświęcimia obdarowując podopiecznych prezentami- grudzień
- uczniowie SP nr 2 w Pszczynie - przedstawienie świąteczne - grudzień
- przedstawiciele Niemieckiego Krzyża z Klein Ronnau - grudzień 
- przedszkolaki z Publicznego przedszkola w Piasku - przedstawienie świąteczne dla podopiecznych DOREW- grudzień
- przedstawiciele Banku Ślaskiego w Pszczynie - ofiarowanie prezentów dla podopiecznych DOREW- grudzień
- młodzież z Szkolnego koła Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach - grudzień
- przedstawiciele z Gminnego Przedszkola w Wyrach- grudzień
- pracownicy działu SQA/SPQD firmy ALSTOM KONSTAL z Chorzowa - Ofiarowanie podarunków świątecznych dla podopiecznego 
PSONI- grudzień
- członkinie Stowarzyszenia "Śląskie Motocyklistki" z Tychów.

Stowarzyszenie udziela wsparcia psychicznego, materialnego dla rodzin najbardziej potrzebujących, pomocy w dokonywaniu 
codziennych zakupów, załatwianiu spraw w urzędach, pomocy w dostępie do specjalistycznych placówek służby zdrowia,
utrzymuje stały kontakt z ośrodkami pomocy społecznej oraz poradniami psychologiczno- pedagogicznymi.

Stowarzyszenie podejmuje wraz z rodzinami wspólne działania na rzecz konkretnego dziecka, grupy, placówki poprzez 
aktywizowanie rodziców do pomocy podczas organizowania imprez integracyjnych tj. 
- pikników - Piknik Integracyjny "Tacy Sami Inni", Piknik Charytatywny na rzecz Kulejących Aniołów "Motocyklowe rozpoczęcie 
sezonu 2019", Festyn Pierogowy,
- kiermasze m.in. prac plastycznych na imprezie plenerowej "Ogrody Daisy", kiermasze świąteczne, 
- zawodów sportowych,
- spotkań, na których pieczono ciasteczka świąteczne, robiono palmy wielkanocne, itp.
 
Członkowie, pracownicy Stowarzyszenia oraz rodzice aktywnie uczestniczyli w zbiórkach publicznych, z których dochód został 
przeznaczony na wyposażenie placówek DOREW i Świetlicy Terapeutycznej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Realizacja zadań edukacyjnych określonych w 
Ustawie o systemie oświaty na podstawie art.2 
pkt.5 oraz organizacja zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno pedagogicznej, w tym : oddziały 
przedszkolne, zajęcia edukacyjno- terapeutyczne 
dla uczniów z umiarkowaną i 
znaczną,niepełnosprawnością intelektualną i 
sprzężonymi niepełnosprawnościami na 
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum: 
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze zespołowe 
dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualna w wieku od trzech do dwudziestu 
pięciu lat.

85.20.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Wieloprofilowa, kompleksowa, systematyczna 
rehabilitacja lecznicza i społeczna w placówkach. 
Usługi medyczne: opieka lekarska-pediatryczna, 
neurologiczna, lekarza rehabilitacji leczniczej, 
opieka pielęgniarska, świadczenia z zakresu 
terapii psychologicznej, neurologopedycznej i 
terapii zajęciowej, rehabilitacja: kinezyterapia, 
masaż, światłolecznictwo, magneto-stymulacja, 
hydroterapia, metoda integracji 
sensomotorycznej, świadczone nieodpłatnie w 
ramach kontraktu DOREW z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, dla dzieci i młodzieży w 
wieku 3-25 lat, ze sprzężoną głęboką 
niepełnosprawnością psychofizyczną.

86.90.A 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie na zlecenie oraz ze środków 
własnych usług, m.in. w formie placówek i 
zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy. Działania włączające osoby 
niepełnosprawne do życia w społeczeństwie, 
poprzez udział w wycieczkach, spotkaniach 
integracyjnych ze zdrowymi rówieśnikami, 
imprezach integracyjnych ze społecznością 
lokalną, promowanie zdolności twórczych osób 
niepełnosprawnych. Działania na rzecz integracji 
społecznej. Organizacja systematycznych 
posiłków dla podopiecznych. włączanie rodziców 
i opiekunów w życie placówek i Stowarzyszenia 
poprzez: indywidualne spotkania terapeutyczne 
prowadzone przez psychologa. Aktywizowanie 
rodziców współtworzenia i realizowania 
indywidualnych programów pracy z dziećmi. 
motywowano rodziców do podejmowania 
kontaktów z innymi, którzy wymagają wsparcia i 
pomocy. zorganizowano dla podopiecznych i 
rodziców cykliczne warsztaty ceramiczne. 
Odwiedziny w domach podopiecznych i 
podejmowanie konkretnych działań w zakresie 
pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i 
instytucjach.

88.10.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 226 322,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 903 936,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 866,04 zł

e) pozostałe przychody 321 519,63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 337 937,14 zł

2.4. Z innych źródeł 322 385,67 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 37 013,81 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 528 985,96 zł

w 
tym:

0,00 zł

771 848,54 zł

2 567 493,42 zł

189 644,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

8 400,00 zł

248 450,05 zł

81 087,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -161 634,32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 37 013,81 zł

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 II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 186 797,83 zł 37 013,81 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4 065 571,23 zł 37 013,81 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,11 zł

115 728,64 zł

5 497,85 zł 0,00 zł

1 dofinansowanie zakupu wyposażenia placówek 27 675,64 zł

2 dofinansowanie cz.wymagrodz.opiekuna w Świetlicy Terapeutycznej 9 338,16 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

64 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

48,36 etatów

14 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

107 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 11



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

9 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

9 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 589 394,28 zł

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

2 589 394,28 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 461,58 zł

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

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

20 osób

w 
tym:

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

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

80 osób

11 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 561 331,62 zł

2 262 357,62 zł

- nagrody

- premie

61 320,00 zł

216 594,40 zł

- inne świadczenia 21 059,60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 062,66 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 589 394,28 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

w poz. 11 mieści się wynagrodzenie zasadnicze,  nagroda 
za zaangażowanie i nakład pracy na rzecz Stowarzyszenia 
oraz wynagrodzenie za pracę w projekcie FIO " Bądź 
zaangażowany w wolontariat".

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych,mieszkaj
ących w gminie Pszczyna do 
Dziennego Ośrodka 
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 
Wychowawczego w gminie 
Pszczyna w ramach 
obowiązku szkolnego 2019.

Transport niepełnosprawnych 
uczniów.

Gmina Pszczyna 70 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, 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 cywilnoprawnej

13 503,00 zł

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

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

2 Placówka wsparcia 
dziennego dla osób 
niepełnosprawnych

Zapewnienie 
wielospecjalistycznej terapii i 
rehabilitacji osobom dorosłym z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, osiągnięcie 
najwyższego możliwego 
poziomu samodzielności i 
niezależności osoby 
niepełnosprawnej na drodze 
wielu profesjonalnych działań o 
charakterze psychologicznym, 
terapeutycznym, 
rehabilitacyjnym, 
pielęgnacyjnym przy istotnym 
współudziale samych osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Pszczyna 165 000,00 zł

3 Rehabilitacja i 
wielospecjalistyczna terapia 
osób z terenu Powiatu 
Pszczyńskiego- Gminy 
Suszec, w PSONI Pszczyna z 
siedzibą w Piasku.

Rehabilitacja i 
wielospecjalistyczna terapia.

Powiat Pszczyński 61 600,00 zł

4 Programy rehabilitacyjno- 
wychowawcze dla dzieci i 
młodzieży ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami.

Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja, terapia i leczenie.

Gmina Czechowice- Dziedzice 8 200,00 zł

5 Programy rehabilitacyjno- 
wychowawcze dla osób 
dorosłych ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami
(tzw.Dorosłe dzieci)

Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja i terapia.

Gmina Czechowice- Dziedzice 35 000,00 zł

6 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
gminy Miedźna do Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Pszczynie z siedziba w Piasku

Transport niepełnosprawnych 
uczniów.

Gmina Miedźna 39 770,00 zł

7 Kompleksowa pomoc 
rehabilitacyjno- 
terapeutyczna dla dzieci z 
upośledzeniem umysłowym 
wraz z dowozem.

Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja, terapia i leczenie 
wraz z dowozem.

Gmina Goczałkowice- Zdrój 62 500,00 zł

8 Dowóz uczniów do placówek 
oświatowych na terenie 
Gminy Suszec oraz uczniów 
niepełnosprawnych do 
specjalistycznych placówek 
oświatowych w 2019 r.

Transport niepełnosprawnych 
uczniów

Gmina Suszec 30 660,00 zł

9 Zakup wyposażenia do 
kącika rekreacyjnego na cele 
zdrowotne.

Zakup wyposażenia kącika 
rekreacyjnego w celu 
zapewnienie optymalnych 
warunków relaksu.

Gmina Pszczyna 10 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO 15



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 XIV Piknik Integracyjny "Tacy 
Sami- Inni".

Zintegrowanie środowiska ludzi 
niepełnosprawnych z lokalną 
społecznością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

4 172,29 zł

2 Rehabilitacja lecznicza oraz 
programy zdrowotne w 
zakresie świadczeń - leczenie 
dzieci i dorosłych ze 
śpiączką.

Systematyczne oddziaływanie 
rehabilitacyjno- terapeutyczne 
wraz z leczeniem przez 
specjalistów: lekarz neurologii 
dziecięcej, pediatra i lekarz 
rehabilitacji medycznej, 
psycholog, logopeda, 
fizjoterapeuci, terapeuta 
zajęciowy, pielęgniarka.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sląski 
Oddział Wojewódzki

379 264,96 zł

3 Prowadzenie przez 
Uprawnionego 
niepublicznego ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i 
młodzieży, o których mowa 
w art.16 ust.7 ustawy o 
systemie oświaty, a także 
dzieciom i młodzieży z 
upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi realizację 
odpowiednio obowiązku, o 
którym mowa w art. 14 
ust.3, obowiązku szkolnego 
nauki - Subwencja 
oświatowa.

Realizacja obowiązku szkolnego 
przez dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością 
intelektualna ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami

Powiat Pszczyński 2 063 856,00 zł

4 Samodzielni i Aktywni-
Terapia i rehabilitacja 
gwarantem zwiększenia 
aktywności i samodzielności 
uczestników Świetlicy w 
Pszczynie.

Terapia i rehabilitacja. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

379 955,60 zł

5 Bądź zaangażowany w 
wolontariat.

Rozwój wolontariatu. Narodowy Instytut Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

189 644,00 zł

6 Sfinansowanie z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników.

Starosta Pszczyński,  ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

7 036,40 zł

7 Sfinansowanie z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników.

Starosta Pszczyński,  ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

9 656,13 zł
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krystyna Fuławka
Katarzyna Labus
Piotr Kościelny
Teresa Jaczmińska
Małgorzata Klimowicz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PFRON 1

2 Gmina Pszczyna 1

2020-08-26
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