Załącznik nr 2

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej






Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok _2017___

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

Wadowice

Miejscowość

Nr faksu

Wadowice

33 873 55 00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii " Adiutare"
Kraj

Ulica

Województwo

Polska

Kod pocztowy

E-mail

Poczta

34-100

adiutare@adiutare.eu

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

Nr domu

E.K. Wojtyłów

120157941

Małopolskie

www.adiutare.eu

29.11.2005
12.11.2008
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--

Nr telefonu

Wadowice

6. Numer KRS

wadowicki

Nr lokalu

16

Strona www

Powiat

0000245927

533 732 103

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 tak
Marcin Gawlik

Prezes

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

 tak
Robert Kania

Wiceprezes

 tak
Grzegorz Chmura

Sekretarz

 tak
Anna Piela

Skarbnik

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 tak
Teresa Zaremba

Przewodniczący

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

 tak
Anna Orkisz

Członek

 tak
Honorata Kulińska

Członek

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Prowadzenie Ośrodka Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Wadowickiego /01.03.2017-30.06.2017 – zadanie dofinansowane przez Powiat Wadowicki,
01.07.2017-10.12.2017 zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji
programu „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej”./
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych dostarczył osobom niepełnosprawnym, ich
rodzinom, podmiotom prowadzącym działalność na ich rzecz, a także pracodawcom
kompleksowych informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Ośrodek Informacji zapewnił kompleksową
obsługę osób niepełnosprawnych i ich otoczenia społecznego z terenu całego powiatu
wadowickiego. Ośrodek funkcjonował w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 15 w siedzibie PCPR.
W roku 2017 udzielono 971 porad. Ponadto w ramach działalności Ośrodka prawnik udzielił 37
bezpłatnych porad.

1.1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

2. Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego, udzielanie informacji na temat
przysługujących uprawnień i dostępnych usług dla m.in. osób niepełnosprawnych i instytucji
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne w ramach działalności Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób chorujących
psychicznie i po kryzysach psychicznych oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pt.:
„Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” – 01.07.201710.12.2017r. zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
Głównym celem kampanii informacyjno–edukacyjnej, realizowanej pod nazwą „CO CZWARTY –
zobacz osobę, nie chorobę”, było zwiększenie świadomości publicznej w kwestii chorób
psychicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji osób nimi dotkniętych.
Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjały budowaniu postawy zrozumienia oraz zwiększeniu
świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych, w efekcie prowadząc do zmniejszenia
marginalizacji i wykluczenia społecznego osób chorych. W okresie od 1 lipca do 10 grudnia 2017
r. zrealizowano trzy spotkania z młodzieżą szkół średnich. W spotkaniach wzięło udział 127
uczniów. Spotkania edukacyjno-warsztatowe prowadzili: psycholog, ekspert przez
doświadczenie – osoba po kryzysie psychicznym oraz przedstawiciel Stowarzyszenia ADUITARE.
Podczas spotkań realizowane były trzy bloki tematyczne: edukacja na temat chorób
psychicznych (podstawowe informacje dotyczące chorób, objawów, problematyki ochrony
zdrowia psychicznego), leczenie i sieć oparcia społecznego dla osób po kryzysach psychicznych,
życie z chorobą (proces zdrowienia, funkcjonowanie osoby chorej w społeczeństwie na
przykładzie osobistych doświadczeń prowadzącego spotkanie).
W ramach działania opracowano i wydrukowano materiały niezbędne do realizacji kampanii:
plakaty „CO CZWARTY – zobacz osobę, nie chorobę”; ulotki informacyjne na temat zaburzeń
psychicznych; teczki , w których umieszczono materiały edukacyjne opracowane na potrzeby
spotkań z młodzieżą; zaktualizowaną broszurę „Pomagać - to nie takie proste!”. Materiały
zostały rozdysponowane na terenie powiatu wadowickiego.
W ramach kampanii zrealizowano i wyemitowano także trzy audycje radiowe w lokalnej
rozgłośni. Ponadto, w oparciu o zrealizowane audycje, opublikowano na lokalnych portalach
informacyjnych artykuły zawierające opracowanie tekstowe niniejszych audycji.
3. Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi
Psychicznie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
Stowarzyszenie wzięło udział w obchodach kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, które
odbyły się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Podczas
obchodów udostępniono zainteresowanym opracowane materiały informacyjne.
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Należy podkreślić, iż wszelkie działania prowadzone przez nasze Stowarzyszenie realizowane były
we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty
w Wadowicach.

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

1 135

Osoby prawne

-

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

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Sfera działalności pożytku
publicznego

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.),
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich
przedmiotem działalności

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

Przedmiot działalności
Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych, taka jak:
inicjowanie programów leczniczych,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych
zmierzających do podniesienia
poziomu opieki w środowiskach
pacjentów psychiatrycznych, takich
jak: warsztaty terapii zajęciowej,
środowiskowe domy samopomocy,
grupy i ośrodki wsparcia i inne.
W 2017 roku głównym
przedmiotem działalności było
prowadzenie Ośrodka Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych z terenu
Powiatu Wadowickiego.

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana, która realizuje
swoje cele poprzez:
a) rozwój współpracy między
ośrodkami psychiatrii
środowiskowej na terenie Polski i
poza granicami kraju,
b) wymianę w celach szkoleniowych
pracowników wszystkich grup
zawodowych współpracujących
ośrodków,
c) wspieranie bezpośrednich
kontaktów, spotkań i innych
działań chorych psychicznie, ich
rodzin i pracowników tych
ośrodków,
d) wspieranie inicjatyw
samopomocowych psychiatrii
środowiskowej,
e) przeciwstawianie się tendencji do
wykluczania i stygmy społecznej
wobec osób chorych psychicznie,
f) wspieranie inicjatyw
zmierzających do tworzenia
miejsc pracy chronionej dla osób
po kryzysie psychicznym,
g) udzielanie pomocy materialnej,
w tym także finansowej, osobom
chorym psychicznie, a także
jednostkom organizacyjnym
podejmującym działania na rzecz
osób chorych psychicznie.
Wyżej wymienione cele realizowane
były w 2017 roku poprzez
przeprowadzenie kampanii
informacyjno-edukacyjnej „CO
CZWARTY – zobacz osobę, nie
chorobę”.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 nie

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

-

-

-

-

-

-

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz
z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 nie
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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 wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu

Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:

-

-

Kod PKD:

-

-

Kod PKD:

-

-

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

47.589,22 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

47.254,98 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

334,24 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

37.632,68 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

310,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

40.227,62 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

40.227,62 zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) Koszty administracyjne

0,00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

7.361,60 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków
4.1. Przychody z 1% podatku

4.182,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

1.129,77 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania
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1

Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego

338,50 zł

2

Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego
wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej

791,27 zł

--

-----------------------------------------

------------

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

 z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

z podatku od towarów i usług

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

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnień
-> jakich?__________________________
nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
tak
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  nie
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie

 użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
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
(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)

3 osoby

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)

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie

7

0,8 etatu

3 osoby

 tak
2.1. Organizacja posiada członków
77

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

0

osób fizycznych
osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

 tak

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
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

3 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

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

26.599,50 zł

a) z tytułu umów o pracę
20.999,50
b) z tytułu umów cywilnoprawnych
5.600,00
2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
863,58
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
1.612,50
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

 tak
nie

nie

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.
1

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

1

2
IX. 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

Data wypełnienia sprawozdania

31.01.2018
(dd.mm.rrrr)

zł
zł
zł

zł

