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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica PIASTA Nr domu 35 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 530-770-425

Nr faksu 32-422-40-55 E-mail 
razemrybnik@gmail.com

Strona www www.stowarzyszenierazem.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24101279800000 6. Numer KRS 0000311733

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

Krzysztof Chełstowski Prezes TAK

Joanna Tarnowska Wiceprezes TAK

Anna Jaszczuk Skarbnik TAK

Aleksandra Chełstowska Sekretarz TAK

Lidia Maier Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Wardenga Przewodnicząca Komisji TAK

Justyna Kalich Sekretarz TAK

Jan Kwiotek Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH 
OTOCZENIA "RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15) turystyki i krajoznawstwa,
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
17) promocji i organizacji wolontariatu,
18) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
19) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz 
przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, 
leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-
wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, 
charytatywnych i promocyjno-informacyjnych na rzecz osób pełno- i 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i 
niepełnosprawnych, itp. wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez 
organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, 
olimpiad, przeglądów, warsztatów (plastycznych, muzycznych, 
tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych itp.), imprez 
kulturalno-oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, 
wykładów itp.), imprez rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, 
wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych itp.), wypoczynku letniego, 
zimowego, śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy 
rehabilitacyjne, „zielone szkoły”) itp.,
2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć 
mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, 
terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp. 
względem osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia, 
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć 
mających na celu poradnictwo i aktywizację  zawodową osób 
niepełnosprawnych, osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym ich 
rodzin i otoczenia, 
4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, 
społeczno-kulturalnej itp. osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zmierzającej m.in.: do 
upowszechnienia uczenia się przez całe życie, 
5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia m.in.: przeciwdziałające 
wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji (prowadzenie działań 
charytatywnych, profilaktycznych, przeciwdziałających patologii i 
marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, 
fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o 
charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek 
publicznych, pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony 
praw i interesów, likwidowanie uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych itp.),
6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych oraz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.), 
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające 
problematykę niepełnosprawności i wykluczenia społecznego oraz 
wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z 
osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym, ich rodzinami i otoczeniem, 
9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
sektora publicznego, instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi itp.,
10) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów 
statutowych Stowarzyszenia,
11) rozwijanie idei wolontariatu,
12) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji 
pozarządowych,
13) inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia,
14) powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, 
zakładów, ośrodków, warsztatów, domów itp. (na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach) o zakresie działań zgodnych z działalnością 
statutową Stowarzyszenia,
15) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie 
objętym niniejszym statutem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. „Życie - moja samodzielna rola”
„Życie - moja samodzielna rola”, to projekt, którego celem była terapia i integracja społeczna osób z 
niepełnosprawnością intelektualną poprzez profesjonalne działania teatralne. Uczestnicy projektu 
wzięli udział m.in. w warsztatach teatralnych, a następnie sami zostali instruktorami dla osób 
pełnosprawnych. Zwieńczeniem działań było przedstawienie osób pełno i niepełnosprawnych 
zaprezentowane na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Zaproponowana przez nas formuła projektu ma ogromną wartość dodaną: udowodniliśmy, że 
niepełnosprawność nie przekreśla życia, że umiejętności osób niepełnosprawnych intelektualnie mogą 
być "przydatne" społecznie, a osoby te mogą swoją wiedzą, umiejętnościami, swoją pasją i 
nietuzinkowością, łamać stereotypy społeczne na ich temat. Pokazaliśmy, że integracja osób 
niepełnosprawnych intelektualnie może polegać także, nie tylko na biernym czerpaniu postaw czy 
umiejętności od pełnosprawnych, ale także na pokazaniu osobom sprawnym: inności - często 
stygmatyzowanej społecznie - w sposób ciekawy i atrakcyjny.
W efekcie działań nasi podopieczni prowadzili m.in. warsztaty teatralne dla instruktorów związanych z 
teatrem i filmem w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Drzwi” w Gliwicach, dla 
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, dla rybnickiego teatru Tara Bum, dla młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej, studentów czy też Rad Pedagogicznych. Pomagali też „od kuchni” na 
popularnym „Ryjku”, czyli Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 
Projekt był szeroko opisywany w mediach.
Budżet projektu: 167 300,00 zł (74 351,12 zł dotacja + 17 130,85 zł finansowy wkład własny)
Umowa o dotację z Fundacja Batory w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z 
funduszy EOG
Partner projektu: Stowarzyszenie Gliwicki Klub Filmowy Wrota
Czas realizacji: luty – grudzień 2015
Łączna liczba beneficjentów: 20 osób z niepełnosprawnością oraz 20 rodziców + 11 wolontariuszy

2. „Piękno - MAMY TO!”
W projekcie wzięły udział osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością z gminy Świerklany, a jego 
celem było pokazanie pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnością. Swoją przygodę z projektem 
uczestniczy rozpoczęli od warsztatów fotocoachingu prowadzonych przez certyfikowanego trenera, 
terapeutę. Warsztaty miały dodać uczestnikom odwagi, pewności siebie i wiary we własne możliwości. 
Po psychicznej metamorfozie uczestnicy projektu przeszli metamorfozę wizerunkową, a następnie 
wzięli udział w profesjonalnych sesjach fotograficznych. Na zakończenie projektu, w Śląskiej Galerii 
Malarstwa "Jan" odbyła się wystawa fotografii uczestników. Wystawa miała uroczysty charakter, w 
otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminy Świerklany, radni, kierownicy jednostek z tego 
terenu, osoby zaangażowane w życie gminy oraz przedstawiciele lokalnych mediów. W inauguracji 
wzięło udział 50 osób. Wystawę uświetnił minirecital zespołu muzycznego, po inauguracji gości 
zaproszono na poczęstunek. Na temat projektu ukazało się około 20 informacji prasowych.

Budżet projektu: 4 700,00 zł (4000,00 zł dotacja + 300,00 zł finansowy wkład własny + 400,00 wkład 
osobowy)
Umowa o dotację z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika nr 201/2015/FIO (operator 
projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
Czas realizacji: sierpień –październik 2015
Łączna liczba beneficjentów: 7 osób + 50 osób odwiedzających wystawę fotografii + 3 wolontariuszy

3. VIII Integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpiecznie i aktywnie”
Przez dwa tygodnie pełnosprawni i niepełnosprawni uczestnicy letniego wypoczynku brali udział w 
atrakcyjnym programie integracyjno-rekreacyjnym. Zwiedzili Park Miniatur w Ochabach, wystawę 
krokodyli, oraz Oceanarium. Dobrze bawili się także w parku linowym, gdzie doskonalili swoje 
umiejętności „chodzenia po drzewach”. W stadninie koni w Stanowicach ćwiczyli jazdę konną. W 
chwilach wolnych młodzi koloniści malowali, rysowali, wyklejali swoje dzieła plastyczne, śpiewali, 
tańczyli i rozgrywali mecze drużynowe. 
Budżet projektu: 14357,88 zł (10000,00 zł dotacja + 1597,88 zł finansowy wkład własny + 2760,00 
wkład osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr OP.526.31.2015
Czas realizacji: czerwiec – sierpień 2015
Łączna liczba beneficjentów: 25 osób

4. Multipakiet dla dzieciaków
W programie „Multipakiet dla dzieciaków” dzieci z niepełnosprawnością w dwóch grupach wiekowych 
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uczestniczyły w zajęciach dogoterapii, logopedii, fizjoterapii, zajęciach z psychologiem oraz 
plastycznych i muzycznych.  Obie grupy wzięły też udział we wspólnych zajęciach integracyjnych z 
karaoke. Podczas spotkań dzieci, rodzice mieli zapewnione miejsce do odpoczynku, gdzie czekał na nich 
poczęstunek. Dla dzieci był to czas dobrej zabawy połączony z terapią, a dla rodziców chwila relaksu i 
możliwość rozmowy z rodzicami, którzy mają podobne problemy.
Budżet projektu: 1200,00 zł
Czas realizacji: luty – marzec 2015
Łączna liczba beneficjentów: 12 osób

5. „Aktywna rehabilitacja”
Głównym celem projektu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnością udziału w turnusie 
aktywnej rehabilitacji połączonego z wypoczynkiem podczas turnusu. Podczas wyjazdu odbywały się 
wspomagane przez wolontariuszy działania z zakresu rehabilitacji, rehabilitacji społecznej, zajęć 
integracyjnych, wycieczki. W trakcie turnusu, podczas całodobowej opieki oraz przy realizowaniu wyżej 
wymienionych zajęć, wolontariusze wykorzystywali nabyte w czasie szkoleń umiejętności.  Na bieżąco 
brali udział w spotkaniach wspierających, w trakcie których dzielili się swoimi przemyśleniami, 
konsultowali się z prowadzącymi zajęcia terapeutyczne specjalistami. Podniosło to znacząco jakość 
pracy wolontariuszy, którzy bardziej świadomie wspomagali rehabilitację osób niepełnosprawnych, 
zarówno w trakcie zajęć, jak i wypoczynku. Pobyt pod opieką wolontariuszy często będących w 
przybliżonym wieku, był okazją do integracji społecznej, do wspólnego, bardzo aktywnego spędzania 
czasu, przy równoczesnej kontynuacji niezbędnej rehabilitacji. Osoby z niepełnosprawnością mogły 
więc skorzystać z oferty podobnej dla osób pełnosprawnych. Turnus stanowił także integrację dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem osób pełnosprawnych, oraz łamał bariery mentalne 
dotyczące niepełnosprawności.
Budżet projektu: 16150,00 zł (15000,00 zł dotacja + 1150,00 zł finansowy wkład własny))
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr OP.526.73.2015
Czas realizacji: lipiec – październik 2015
Łączna liczba beneficjentów: 23 osoby z niepełnosprawnością oraz 23 wolontariuszy

6. „Razem dla rozwoju”
Celem realizacji zadania publicznego było stworzenie warunków do rozwoju społecznego i zwiększenie 
aktywności społecznej i zawodowej trzech grup osób dorosłych z niepełnosprawnością i organizacja 
zajęć odpowiadających potrzebom indywidualnym beneficjentów w poszczególnych grupach:
- niepełnosprawnych intelektualnie
- chorujących na stwardnienie rozsiane (SM)
- przebywających na stałe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rybniku.
Przez 6 miesięcy udzielaliśmy wsparcia  20 dorosłym osobom z różną  niepełnosprawnością. Zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami dla uczestników z niepełnosprawnością intelektualną odbyło się 30 godzin 
konsultacji i porad indywidualnych  udzielanych przez  doradcę zawodowego, pedagoga. 
Przeprowadzonych  zostało także 45 godzin zajęć praktycznych, na których uczestnicy zdobywali wiedzę 
i umiejętności zawodowe w kierunku: kucharz małej gastronomii i ceramik. Osobom chorującym na 
stwardnienie rozsiane i  inne dolegliwości narządu ruchu zapewniliśmy 50 godzin rehabilitacji  fizycznej 
wg indywidualnych  potrzeb oraz opiekę coacha. Nasi podopieczni, przebywający na stałe w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Rybniku uczestniczyli w 40 godzinach zajęć  usprawniających i treningach 
usamodzielniania.

Budżet projektu: 13833,19 zł (11730,00 zł dotacja + 2103,19 zł finansowy wkład własny)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.104.2015 
Czas realizacji: marzec – wrzesień 2015
Łączna liczba beneficjentów: 20 osób

7. „Grupa wspierająco - rozwojowa dla osób doznających przemocy w rodzinie "Po MOC" - II edycja” 
W ramach projektu utworzono grupę wspierająco-rozwojową dla osób doznających przemocy w 
rodzinie. Uczestniczki spotkań, to kobiety, które doznają przemocy ze strony mężów, dzieci, rodziców 
lub rodzeństwa. Podczas 8 spotkań ze specjalistą dowiedziały się one o swoich prawach w sytuacji 
doznawania przemocy i sposobach radzenia sobie w tej trudnej sytuacji. Miały też możliwość 
porozmawiania w grupie o trudnych emocjach, które przeżywają oraz uzyskały wsparcie, które pomoże 
im nabrać sił do przeciwstawienia się zjawisku przemocy i mówieniu „stop", reagując konstruktywnie 
na przemoc. Zajęcia były prowadzona przez specjalistę - certyfikowanego trenera, metodą terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniach. Uczestniczki projektu otrzymywały materiały edukacyjne 
opracowane przez specjalistę.
Budżet projektu: 4 340,00 zł (2980,00 zł dotacja + 1360,00 zł wkład osobowy)
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Umowa o dotację z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika nr 95/2014/FIO (operator 
projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
Czas realizacji: sierpień –październik 2015
Łączna liczba beneficjentów: 8 osób

8. „Akademia Zdrowego Rodzica”
To program profilaktyczno-edukacyjny, który powstał w odpowiedzi na problemy rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością w różnym stopniu, w tym autystycznych, którzy potrzebują edukacji i ukazania 
właściwych praktyk ukierunkowanych na zdrowy styl życia. Dzięki udziale w projekcie rodzice podnieśli 
wiedzę i umiejętności na temat przyczyn i skutków złych nawyków zdrowotnych, sposobów 
zapobiegania chorobom związanym np. ze stresem oraz aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Spotkania ze specjalistami pomogły rodzicom na uruchomienie własnej odpowiedzialności za swój 
nastrój, emocje, radzenie sobie ze stresem, lękiem. Pomogły określić cele i marzenia, a następnie 
zdobywać motywację do działania. Wpłynęły też na poprawą komunikacji, relacji z innymi i 
asertywność. Rodzice korzystali też z zajęć relaksacyjnych i ruchowych, dzięki którym poznawali różne 
formy aktywności, z których będą mogli korzystać żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i zmniejszyć 
stres. 
W ramach projektu odbyły się:
1. Spotkania z trenerem (podzielone na dwa bloki dotyczące duszy i ciała) 
2. Zajęcia warsztatowe z coachem zdrowotnym 
2. Spotkania z psychoterapeutą
3. Zajęcia ruchowe (siłownia, basen, kręgle, pole dance, nordic walking, kręgle)
4. Zajęcia relaksacyjne m.in. relaks przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej i instrumentów (misy, gongi)

Budżet projektu: 11014,77 zł (8300,00 zł dotacja + 1514,77 zł finansowy wkład własny + 1200,00 wkład 
osobowy)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr OP.526.36.2015
Czas realizacji: marzec – czerwiec 2015
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 20 osób + 5 wolontariuszy

9. „Wolontariat z pasją” 
Cel to organizacja i promocja wolontariatu.  Pokazaliśmy korzyści, jakie płyną z wolontariatu: rozwój 
osobisty, zwiększenie umiejętności i kompetencji, poznawanie nowych ludzi, itd. Pokazaliśmy młodym 
ludziom, że wolontariat jest działaniem, które również służy własnemu rozwojowi i samorealizacji oraz, 
że warto być wolontariuszem. Organizowaliśmy i promowaliśmy wolontariat poprzez organizowanie 
prelekcji mających na celu wyjaśnienie czym jest wolontariat, ukazanie zalet, możliwości i satysfakcji 
jaką to za sobą niesie. Organizowaliśmy profesjonalne przygotowanie grupy wolontariuszy do 
nieodpłatnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt zakładał 
wieloaspektowe przeszkolenie wolontariuszy - w efekcie wyjechali oni z dziećmi niepełnosprawnymi na 
turnus rehabilitacyjny, gdzie weryfikowali w praktyce nabyte umiejętności.
Budżet projektu: 12551,04 zł (10700,00 zł dotacja + 1851,04 zł finansowy wkład własny)
Umowa o dotację z Miastem Rybnik nr PS.526.109.2015
Czas realizacji: marzec –październik 2015
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 20 osób + uczestnicy prelekcji

10. Klub Rodzica
W Stowarzyszeniu funkcjonuje grupa samopomocowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością. 
Korzystają z niej również dorosłe osoby z niepełnosprawnością. W trakcie spotkań uczestnicy mają 
okazję do wspólnych rozmów, wymieniania się doświadczeniami z wychowania dziecka z 
niepełnosprawnością oraz dzieleniem się trudnościami i radościami, których doświadczają. Wspólnie 
podejmują inicjatywy dla swoich dzieci i Stowarzyszenia (m.in.: spotkania integracyjne w kawiarni, 
zabawy integracyjne, warsztaty tworzenia stroików świątecznych, relaksacyjne popołudnia z udziałem 
kosmetyczki, wizażystki, fryzjerek i masażystki). Klub organizuje również profesjonalne wsparcie 
psychoterapeutyczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, które prowadzą specjaliści.

Działania zrealizowane ze środków pozyskanych z 1 % podatku
Czas realizacji: styczeń - grudzień 2015
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 150 osób 

11. Turnus rehabilitacyjny
Jak co roku nasze Stowarzyszenie przy współpracy z Gdańską Fundacją Dobroczynności, Urzędem 
Miasta w ramach projektu „Wolontariat z pasją” i „Aktywna rehabilitacja” oraz sponsorami 
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zorganizowało wakacyjny turnus rehabilitacyjno – rekreacyjny dla prawie 40 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Turnus odbył się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym 
„Stawiska”. Opiekę nad niepełnosprawnymi uczestnikami sprawowali przeszkoleni wcześniej przez 
Stowarzyszenie wolontariusze – jeden wolontariusz sprawował opiekę nad jednym, maksymalnie 
dwoma uczestnikami turnusu. Turnus należy do unikalnych w skali kraju. Uczestnicy to dzieci, młodzież 
i dorosłe osoby o złożonych i różnorodnych niepełnosprawnościach (niepełnosprawność intelektualna 
wszystkich stopni, ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, zespół Willego - 
Pradera, zespół Aspergera, dystrofia mięśniowa, wodogłowie, małogłowie). W trakcie turnusu, na który 
wyjeżdżają bez rodziców, uczą się większej samodzielności, co jest bardzo potrzebne w kontekście 
szeroko rozumianej integracji ze społeczeństwem osób pełnosprawnych, uczestniczą w zajęciach z 
dogoterapii, corocznie prowadzonej przez poznańską fundację „Mały Piesek Zuzi”, rehabilitacji 
ruchowej, arteterapii i muzykoterapii. Mają zapewnione kąpiele i plażowanie, spacery po lesie, 
przejażdżki rowerowe, kolonijny chrzest, podchody, bal przebierańców, dzień sportu, dyskoteki, 
wycieczki. Pod okiem fachowców w przyjaznej atmosferze kontynuują całoroczną rehabilitację.

Czas realizacji: sierpień 2015
Łączna liczba beneficjentów ostatecznych: 40 osób z niepełnosprawnością + wolontariusze oraz kadra 
pedagogiczna 

12. „Nauczyciele pełni pomysłów. Motywacja i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” realizowanego w ramach programu Comenius Regio 
Celem projektu jest min. wymiana doświadczeń w zakresie edukacji w systemie polskim i niemieckim, 
szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych, poszerzenie oferty edukacyjnej jaką można 
zaoferować dzieciom z niepełnosprawnością. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele instytucji z 
niemieckiego miasta Dorsten, ze strony polskiej Urząd Miasta Rybnik, Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy oraz nasze Stowarzyszenie.
W ciągu dwóch lat nauczyciele korzystali z wymiany doświadczeń w zakresie edukacji w systemie 
polskim i niemieckim, szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych, zwiedzali placówki 
edukacyjne w Polsce i Niemczech, brali udział w warsztatach decoupage, florystyki, nordic walking’u i 
kursach językowych. Efektem dofinansowania z Unii Europejskiej był również zakup nowego sprzętu i 
pomocy edukacyjnych do realizacji zajęć z dziećmi. 

13. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Stowarzyszenie prowadzi przez cały rok działalność w zakresie informacji i promocji dotyczącej spraw 
osób z niepełnosprawnością. Na stronie internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym 
Facebook Stowarzyszenie na bieżąco informuje o działaniach podejmowanych na rzecz osób z 
niepełnosprawnością i ich otoczenia, realizowanych projektach, prowadzonej rekrutacji itp. 
Zamieszczane są informacje o wydarzeniach organizowanych przez instytucje państwowe, inne 
organizacje pozarządowe (np. dni otwarte dla osób z niepełnosprawnością w ZUS, PUP, spotkaniach 
dotyczących terapii, wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych) oraz o zmianach w prawie. W prasie 
lokalnej i mediach elektronicznych podjęto działania promujące Stowarzyszenie, jako organizacji 
działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym działaniom ukazało się szereg materiałów 
medialnych o przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie. Oprócz tego na bieżąco udzielane 
były w Biurze Stowarzyszenia porady indywidualne związane z niepełnosprawnością dotyczące min. 
orzecznictwa, dostępnych terapii, doboru odpowiednich specjalistów, świadczeń pieniężnych itp. 

Czas realizacji: styczeń 2015 – grudzień 2015

14. WSPARCIE REHABILITACYJNE, MEDYCZNE I EDUKACYJNE PODOPIECZNYCH
Zakup sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego, różnego rodzaju specjalistycznych 
pomocy terapeutycznych, zakup leków, wsparcie leczenia, turnusów rehabilitacyjnych i opłacenie 
badań lekarskich, terapii. Rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, różnego rodzaju terapie wynikające z 
niepełnosprawności podopiecznych (np. EEG Biofeedback, logopedyczne, muzykoterapeutyczne itp.)
Czas realizacji: styczeń 2015 – grudzień 2015
Działania zrealizowane ze środków pozyskanych z 1 % podatku.

15. Zbiórki publiczne

Stowarzyszenie „Razem” w roku 2015 na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji 
rozpoczęło prowadzenie dwóch zbiórek publicznych:
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1030

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. „Operacje medyczne, leczenie, rehabilitacja, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, edukacja 
podopiecznych Stowarzyszenia tj. dzieci i dorosłych osób z orzeczoną niepełnosprawnością” 
2. „Zakup środka transportu w postaci busa dla podopiecznych Stowarzyszenia tj. osób 
niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 

16. ORGANIZACJA TERAPII INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ ORAZ PROWADZENIE SZKOLENIA 
INFORMATYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie prowadziło dla chętnych rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością terapię integracji sensomotorycznej. Stowarzyszenie wynajmuje sale ze sprzętem 
do integracji sensomotorycznej oraz zatrudnia stosownych specjalistów na umowy cywilno-prawne. 
Koszty wynajmu sal ze sprzętem oraz opłacenie specjalistów pokrywają zainteresowani rodzice, tym 
samym przychody i koszty prowadzonej działalności bilansują się, a Stowarzyszenie nie osiąga zysku. 
Stowarzyszenie odpowiada za strukturę organizacyjną przedsięwzięcia i pełni nadzór merytoryczny nad 
nim. W tym roku przeprowadziliśmy też szkolenie informatyczne dla osób z niepełnosprawnością.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego 
Stowarzyszenie 
przeprowadziło zadania 
opisane w punkcie II. 
Pkt. 1.1. Opis 
działalności pożytku 
publicznego,  
oznaczone numerami 
1,2,3,4,5,6,11,12,13,14. 
Działanie te były 
skierowane na 
integrację społeczną i 
terapię osób 
niepełnosprawnych, 
profilaktykę i edukację 
dzieci 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin, organizację 
wypoczynku, wsparcie 
rehabilitacyjne, 
medyczne i edukacyjne 
oraz działalność w 
zakresie informacji i 
promocji spraw i 
pozytywnego 
wizerunku osób z 
niepełnosprawnością.

94.99.Z
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promocja i organizacja 
wolontariatu

Realizacja zadania 
„Wolontariat z pasją”.
Celem projektu była 
organizacja i promocja 
wolontariatu.  
Pokazaliśmy korzyści, 
jakie płyną z 
wolontariatu: rozwój 
osobisty, zwiększenie 
umiejętności i 
kompetencji, 
poznawanie nowych 
ludzi, itd. Pokazaliśmy 
młodym ludziom, że 
wolontariat jest 
działaniem, które 
również służy 
własnemu rozwojowi i 
samorealizacji oraz, że 
warto być 
wolontariuszem. 
Organizowaliśmy i 
promowaliśmy 
wolontariat poprzez 
organizowanie prelekcji 
mających na celu 
wyjaśnienie czym jest 
wolontariat, ukazanie 
zalet, możliwości i 
satysfakcji jaką to za 
sobą niesie. 
Organizowaliśmy 
profesjonalne 
przygotowanie grupy 
wolontariuszy do 
nieodpłatnych działań 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Projekt 
zakładał 
wieloaspektowe 
przeszkolenie 
wolontariuszy - w 
efekcie wyjechali oni z 
dziećmi 
niepełnosprawnymi na 
turnus rehabilitacyjny, 
gdzie weryfikowali w 
praktyce nabyte 
umiejętności. 
Wolontariusze 
współpracowali 
również ze 
Stowarzyszeniem 
podczas realizacji 
projektów oznaczonych 
nr 1,2,7,8 w punkcie 
II.1.1.

94.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

1. „Grupa wspierająco - 
rozwojowa dla osób 
doznających przemocy 
w rodzinie "Po MOC" - 
II edycja” 
W ramach projektu 
utworzono grupę 
wspierająco-rozwojową 
dla osób doznających 
przemocy w rodzinie. 
Uczestniczki spotkań, to 
kobiety, które doznają 
przemocy ze strony 
mężów, dzieci, 
rodziców lub 
rodzeństwa. Podczas 8 
spotkań ze specjalistą 
dowiedziały się one o 
swoich prawach w 
sytuacji doznawania 
przemocy i sposobach 
radzenia sobie w tej 
trudnej sytuacji. Miały 
też możliwość 
porozmawiania w 
grupie o trudnych 
emocjach, które 
przeżywają oraz 
uzyskały wsparcie. 
2. „Akademia Zdrowego 
Rodzica”
To program 
profilaktyczno-
edukacyjny, który 
powstał w odpowiedzi 
na problemy rodziców 
dzieci z 
niepełnosprawnością w 
różnym stopniu, którzy 
potrzebują edukacji i 
ukazania właściwych 
praktyk 
ukierunkowanych na 
zdrowy styl życia. 
3. Klub Rodzica - 
Stowarzyszenie 
prowadzi grupę 
samopomocową dla 
rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością. 
Korzystają z niej 
również dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością.

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach odpłatnej 
działalności 
Stowarzyszenie 
prowadziło dla 
chętnych rodziców 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
terapię integracji 
sensomotorycznej. 
Stowarzyszenie 
wynajmuje sale ze 
sprzętem do integracji 
sensomotorycznej oraz 
zatrudnia stosownych 
specjalistów na umowy 
cywilno-prawne. Koszty 
wynajmu sal ze 
sprzętem oraz 
opłacenie specjalistów 
pokrywają 
zainteresowani rodzice, 
tym samym przychody i 
koszty prowadzonej 
działalności bilansują 
się, a Stowarzyszenie 
nie osiąga zysku. 
Stowarzyszenie 
odpowiada za strukturę 
organizacyjną 
przedsięwzięcia i pełni 
nadzór merytoryczny 
nad nim. W tym roku 
przeprowadziliśmy też 
szkolenie 
informatyczne dla osób 
z niepełnosprawnością.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,553,228.09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,550,228.09 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,000.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

55,730.00 zł

250,442.81 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57,654.04 zł

13,663.54 zł

16,510.91 zł

7,701.00 zł

19,778.59 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,178,856.34 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 306,172.81 zł
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2.4. Z innych źródeł 10,544.90 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 855,776.65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 584,593.15 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 372,058.99 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 697,451.44 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

694,451.44 zł 0.00 zł

3,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Zakup sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego, rożnego rodzaju 
specjalistycznych pomocy terapeutycznych, zakup leków, wsparcie leczenia, turnusów 
rehabilitacyjnych i opłacenie badań lekarskich, terapii.
Rehabilitacja ruchowa, różnego rodzaje terapie wynikające z niepełnosprawności podopiecznych.
Działania grupy samopomocowej Klub Rodzica

372,058.99 zł

1 Na potrzeby, rehabilitację i leczenie P. A. 14,222.14 zł

2 Na potrzeby, rehabilitację i leczenie T. M. 11,459.72 zł

3 Na potrzeby, rehabilitację i leczenie G. T. 13,959.86 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
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

33.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

283.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

855,776.65 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 182,010.99 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 182,010.99 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

58.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

57.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,220.00 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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

1 VIII Integracyjne półkolonie 
letnie dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „Bezpiecznie i 
aktywnie”

Organizacja integracyjnego 
wypoczynku dla dzieci

Urząd Miasta Rybnik 10,000.00 zł

2 Aktywna rehabilitacja Aktywna rehabilitacja 
połączona z wypoczynkiem 
podczas turnusu 
rehabilitacyjnego

Urząd Miasta Rybnik 15,000.00 zł

3 Razem dla rozwoju Stworzenie warunków do 
rozwoju społecznego i 
zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej  osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością i 
organizacja zajęć 
odpowiadających potrzebom 
indywidualnym beneficjentów 
w poszczególnych grupach:
- niepełnosprawnych 
intelektualnie
- chorujących na stwardnienie 
rozsiane (SM)
- przebywających na stałe w 
Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym w Rybniku.

Urząd Miasta Rybnika 11,730.00 zł

4 Akademia Zdrowego Rodzica Realizacja działań z zakresu 
promocji zdrowia psychicznego 
i zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym

Urząd Miasta Rybnika 8,300.00 zł

5 Wolontariat z pasją Organizacja i promocja 
wolontariatu

Urząd Miasta Rybnik 10,700.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Piękno - MAMY TO! Pokazanie pozytywnego obrazu 
osób z niepełnosprawnością, 
wsparcie tych osób

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

4,000.00 zł

2 Grupa wspierająco - 
rozwojowa dla osób 
doznających przemocy w 
rodzinie "Po MOC" - II edycja

Wsparcie i pomoc dla osób 
doznających przemocy w 
rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

2,980.00 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Chełstowski, Joanna 
Tarnowska
20.04.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 ZUS 1
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