Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji poŜytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
za rok 2011

√
√
√
√

Formularz naleŜy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje moŜliwość wyboru odpowiedzi, naleŜy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, naleŜy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

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

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii " Adiutare"
Kraj

Polska
Wojtyłów

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr faksu

33-8735500

Małopolskie

Ulica

Wadowice
Wadowice

Województwo

Nr domu

16
Wadowice

E-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

33-8732363

Strona www

adiutare@adiutare.eu

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

29.11.2005

4. Data uzyskania statusu organizacji
poŜytku publicznego

12.11.2008

5. Numer REGON

Wadowice
-

Poczta

34-100

Powiat

120157941

www.adiutare.eu

6. Numer KRS
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0000245927

Anna Orkisz - Prezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(NaleŜy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
zarządzającego)

ElŜbieta Bogdał - Wiceprezes
Anna Pająk - Skarbnik
Piotr Chmiel - Sekretarz

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

9. Cele statutowe organizacji
(NaleŜy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Rzeszowska
Teresa Zaremba
Maria Zubrzycka
Prowadzenie wszechstronnych działań dla pełnego
rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi w tym:
- poprawy ich funkcjonowania w Ŝyciu i
społeczeństwie,
- poprawy ich sytuacji w rodzinie,
- integracji społecznej ze środowiskiem.
Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom w róŜnych formach, m.in. poprzez
prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczym i
terapeutycznym. Poradnictwo
i doradztwo osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w
Ŝyciu codziennym oraz w sytuacjach trudnych i
kryzysowych.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej
oraz róŜnym formom dyskryminacji osób
niepełnosprawnych. Organizowanie wypoczynku oraz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Organizacja spotkań, konferencji, kursów i
warsztatów edukacyjno-informacyjnych. Gromadzenie
środków na działalność Stowarzyszenia i prowadzenie
działalności gospodarczej. Stowarzyszenie realizuje
swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(NaleŜy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez
prowadzenie na rzecz osób cierpiących na schorzenia
psychiczne i ich rodzin:
1.1. Działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego,
oznaczoną zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) 91.33.Z działalność pozostałych
organizacji członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowana, która realizuje swoje cele poprzez:
rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii
środowiskowej na terenie Polski i poza granicami
kraju,wymianę w celach szkoleniowych pracowników
wszystkich grup zawodowych współpracujących
ośrodków,wspieranie bezpośrednich kontaktów,
spotkań i innych działań chorych psychicznie, ich
rodzin i pracowników tych ośrodków,wspieranie
inicjatyw samopomocowych psychiatrii środowiskowej,
przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i
stygmy społecznej wobec osób chorych psychicznie,
wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia
miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie
psychicznym, udzielanie pomocy materialnej, w tym
takŜe finansowej, osobom chorym psychicznie, a
takŜe jednostkom organizacyjnym podejmującym
działania na rzecz osób chorych psychicznie.
1.2. Działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego
oznaczonej zgodnie z PKD 85.31.B Pomoc społeczna
pozostała, z zakwaterowaniem, ralizująca cele przez
inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i
rehabilitacyjnych zmierzających do podniesienia
poziomu opieki w środowiskach pacjentów
psychiatrycznych, takich jak: hostele, mieszkania
chronione, domy pomocy społecznej, obozy, wycieczki
terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne i inne.
1.3. Działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego
oznaczonej zgodnie z PKD 85.32.C Pomoc społeczna
pozostała bez zakwaterowania, poprzez:
inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i
rehabilitac.zmierzających do podniesienia poziomu
opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych,
takich jak: warsztaty terapii zajęc., środowiskowe
domy samopomocy, grupy i ośrodki wsparcia i inne.
2.1. Działalności odpłatnej poŜytku publicznego,
oznaczoną zgodnie z PKD 80.42.B Kształcenie
ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
gdzie indziej nie sklasyfikowane takie jak:
organizowanie szkoleń z zakresu psychiatrii
środowiskowej dla wszystkich grup zawodowych,
organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.
2.2. Działalności odpłatnej poŜytku publicznego,
oznaczoną zgodnie z PKD 52.48.G SprzedaŜ detaliczna
artykułów nieŜywnościowych w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, poprzez
sprzedaŜ wyrobów wytworzonych w ramach terapii.
2.3.Działalności odpłatnej poŜytku publicznego,
oznaczoną zgodnie z PKD 52.63.B SprzedaŜ detaliczna
pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie
indziej niesklas.przez sprzedaŜ wyrobów wytw.w ter.
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11. NajwaŜniejsze sfery działalności poŜytku publicznego 1. Inicjowanie programów leczniczych,
(NaleŜy wskazać nie więcej niŜ trzy najwaŜniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najwaŜniejszej)

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.
2. Inicjowanie programów leczniczych,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych
zmierzających do podniesienia poziomu opieki
w środowiskach pacjentów psychiatrycznych,
takich jak: hostele, mieszkania chronione,
domy pomocy społecznej, obozy i wycieczki
terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne i inne.
3. Przeciwstawianie się tendencji do
wykluczania i stygmy społecznej wobec osób
chorych psychicznie.

II. Charakterystyka działalności organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności poŜytku publicznego
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1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1.Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – od maja 2011 roku.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” prowadzi
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Wadowickiego. Jego podstawowym celem jest podejmowanie działań na
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez dostarczanie
informacji słuŜących integracji oraz wyrównywaniu szans osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Adresatami tej pomocy są zatem nie tylko osoby niepełnosprawne, ale
równieŜ ich rodziny,opiekunowie, pracodawcy, instytucje i
organizacje pozarządowe. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
to jedno z kluczowym zadań Ośrodka Informacji. Zgodnie z przyjętym
i realizowanym załoŜeniem trzy osoby niepełnosprawne zostały
zatrudnione w opisywanej jednostce.
2.„Nie odwracaj się plecami do mojego brata” – to zadanie zostało
realizowane przez Stowarzyszenie od września do grudnia 2011 roku ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opisywana forma
pomocy skierowana była do: osób chorujących psychicznie z Powiatu
Wadowickiego ich rodzin i bliskich, osób pozostających w kryzysach
Ŝyciowych, mających trudność w korzystaniu z pomocy
instytucjonalnej, wolontariuszy oraz innych jednostek
organizacyjnych czy instytucji pomocowych. W ramach tego zadania
zostały uruchomione: punkt wsparcia, bezpłatny telefon zaufania,
klub „Spotkajmy się”, kawiarenka internetowa. Przedsięwzięcie
zostało zakończone obozem integracyjno- treningowym „Wyjedźmy
razem”.
3.„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” - we wrześniu 2011 roku
Stowarzyszenie juŜ kolejny raz przygotowało w Wadowicach lokalne
obchody ogólnopolskie akcji „Schizofrenia –Otwórzcie Drzwi”.
Podstawowym załoŜeniem tej kampanii jest przełamanie stereotypowego
postrzegania osób chorych psychicznie i pogłębienie tolerancji wobec
tej grupy społecznej. W tym dniu odbyły się: występy artystyczne
oraz wystawa twórczości uŜytkowników Środowiskowego Domu w
Wadowicach, koncerty, warsztaty plastyczne dla dzieci. Działał
równieŜ Punkt Informacji, w którym moŜna było uzyskać informacje
dotyczące form pomocy dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym.
Partnerem tego przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wadowicach.
4.„Obóz integracyjno – rehabilitacyjny dla osób po kryzysach
psychicznych – Razem w górach” - w październiku 2011 roku został
zorganizowany obóz treningowy w Bukowinie Tatrzańskiej.
Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia. Aktywny wypoczynek,
wzrost umiejętności społecznych, poprawa samopoczucia to tylko
niektóre załoŜenia tego wyjazdu. Istotnym celem tego zadania było
przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych. Beneficjenci
poszerzyli dzięki nim wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji
zdrowotnej, budŜetu i higieny.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności poŜytku
publicznego

powiat, cały kraj

(NaleŜy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację poŜytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
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1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak
nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(NaleŜy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

4 100

Osoby
prawne

-

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
poŜytku publicznego
(NaleŜy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niŜ
3 rodzaje działalności nieodpłatnej, naleŜy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

1.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.
2.Inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych
i rehabilitacyjnych zmierzających do podniesienia
poziomu opieki w środowiskach pacjentów
psychiatrycznych, takich jak: hostele, mieszkania
chronione, domy pomocy społecznej, obozy i
wycieczki terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne
i inne.
3.Przeciwstawianie się tendencji do wykluczania
i stygmy społecznej wobec osób chorych
psychicznie.
Kod PKD:

8532C

Kod PKD:

8531B

Kod PKD:

9133Z

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez powiat, cały kraj
organizację nieodpłatnej działalności poŜytku
publicznego
(NaleŜy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej poŜytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji poŜytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
tak
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną poŜytku publicznego

nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
poŜytku publicznego

(NaleŜy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaiącego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niŜ 3 rodzaje
działalności odpłatnej, naleŜy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności poŜytku
publicznego

-

(NaleŜy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak
nie

-

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(NaleŜy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niŜ 3 rodzaje działalności gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, naleŜy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(NaleŜy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

154 293,98 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego

0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej poŜytku publicznego

0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:
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775,97 zł
6 852,10 zł
93 500,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budŜetu państwa
c) ze środków budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

0,00 zł
50 000,00 zł
6 500,00 zł
37 000,00 zł
32 961,88 zł
2 840,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

12 605,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

17 516,88 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

zł

e) ze spadków, zapisów

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaŜ lub wynajem składników
majątkowych)

zł

g) z nawiązek sądowych

zł

h) ze świadczeń pienięŜnych

zł

8. Z innych źródeł

20 204,03 zł

2. Wynik działalności odpłatnej poŜytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji poŜytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej poŜytku publicznego

0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

13 377,61 zł
5 879,44 zł

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

1

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

2

"Nie odwracaj się plecami do mojego brata"

3

"Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", wyjazd integracyjny
beneficjentów

4

Zakup laptopa do Stowarzyszenia, aktualizacja strony internet.,
zakup znaczków poczt.i sądowych, potw.notarialne, reklama "1%"
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250,11 zł
44,54 zł
690,49 zł
4 894,30 zł

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

Cele statutowe

5 879,44 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

142 414,27 zł

5 879,44 zł

133 708,25 zł

985,14 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności poŜytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

0,00 zł

5 347,86 zł

4 648,30 zł

246,00 zł

246,00 zł

3 112,16 zł

0 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności poŜytku
publicznego

w
tym:

W tym:
wysokość kosztów
finansowana
z 1 % podatku
dochodowego
od osób fizycznych

d) koszty administracyjne, w tym: zuŜycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

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 poŜytku 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)
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tak
nie

własność
uŜytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy uŜytkowania, najmu, dzierŜawy lub
uŜyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem
uŜytkowanie
uŜyczenie
dzierŜawa
nie korzystała

V. Personel organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

3 osób

(W odpowiedzi naleŜy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
juŜ zatrudnione w organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie, naleŜy 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)

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

0,9 etatów

10 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
tak

1. Organizacja ma członków

nie
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

74 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała 10 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 2 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezaleŜnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuŜszy
niŜ 30 dni
(KaŜdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezaleŜnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

- osób

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

- osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuŜszy niŜ
30 dni

29 osób
(KaŜdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezaleŜnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

8 osób

b) pracownicy organizacji

2 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej




●




d) członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

5 osób
2 osób
12 osób

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

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody
premie
inne świadczenia (np. słuŜbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

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

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną poŜytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną poŜytku publicznego

55 364,11 zł

22 050,91 zł
21 895,91 zł
0,00 zł
155,00 zł
0,00 zł
33 313,20 zł

55 364,11 zł

0,00 zł
55 364,11 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

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

1 303,67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

940,85 zł
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7. Wysokość najwyŜszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

2 086,00 zł

8. Wysokość najwyŜszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1 040,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(MoŜna podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji — wówczas naleŜy wpisać te uwagi
w przygotowane pole)

Wynagrodzenia związane z realizacją konkretnych
projektów. Trzej pracownicy zatrudnieni w
Stowarzyszeniu na umowę o pracę prowadzili Ośrodek
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe
osoby zatrudnione na umowy zlecenia wykonywały
prace zlecone w ramach projektów: "Nie odwracaj
się plecami do mojego brata", "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi" oraz "Prowadzenie Ośrodka
Infromacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu
Powiatu Wadowickiego".

VII. Informacja o udzielonych przez organizację poŜytku publicznego poŜyczkach pienięŜnych w okresie
sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała poŜyczek pienięŜnych

nie

0,00 zł

2. Wysokość udzielonych poŜyczek pienięŜnych
3. Statutowa podstawa przyznania poŜyczek pienięŜnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji poŜytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

Działania na rzecz aktywizacji i wspierania społecznego osób
chorych psychicznie w Powiecie Wadowickim pn.: "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi" - zadanie zlecone i dofinansowane przez Powiat
Wadowicki

2

Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z
terenu Powiatu Wadowickiego - zadanie zlecone przez Powiat
Wadowicki, dofinansowane ze środków PFRON

15 000,00 zł

3

Obóz integracyjno-rehabilitacyjny dla osób po kryzysach
psychicznych - Razem w górach - zadanie zlecone przez Starostę
Powiatu Wadowickiego, dofinansowane ze środków PFRON

22 000,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
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6 500,00 zł

Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

"Nie odwracaj się plecami do mojego brata" - zadanie zlecone i
dofinansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
zgodnie z programem "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi"

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

50 000,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację poŜytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

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

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

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

Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji
w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

-

-

-%

-%

2

-

-

-%

-%

3

-

-

-%

-%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

3

-

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

Realizacja w 2010 r.
zadania pn.: "Schizofrenia
- Otwórzcie Drzwi działania na rzecz
aktywizacji i wspierania
społecznego osób chorych
psychicznie"

Zespół Kontroli Wewnętrznej Starostwa
Powiatowego w Wadowicach

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-
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28.12.2011

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 poŜytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(NaleŜy wpisać w poniŜsze pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-
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tak
nie

