Załącznik nr 2

WZÓR

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2014

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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

Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
Kraj Polska

Województwo ślaskie

Powiat Zabrze

Gmina Zabrze

Ulica M. Konopnickiej

Nr domu 3

Nr lokalu

Miejscowość Zabrze

Kod pocztowy 41-800

Poczta Zabrze

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Strona www

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

276636882

08.03.2002r.
23.02.2010r.
6. Numer KRS

0000097903

Imię i Nazwisko

Funkcja

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

1.RENATA KRAJEWSKA
2.IRENA BOŻENA
RUTKOWSKA
3. BOGUSŁAWA ANNA
KARAŚ
4.

RENATA ALEKSANDRA
ZAWADZKA

PREZES
VICE PREZES
SKARBNIK

SEKRETARZ
CELINA IWONA PIELA CZŁONEK

5.
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Imię i Nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji Maria Widera

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

Halina Cyganek

9. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(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), zaczynając od najważniejszej)

Funkcja
Przewodnicząca
Sekretarz
Członek

1. 1.Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnychintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie.
3Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w realizację zadań związanych z wyrównywaniem
szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Realizowane zadania mają na celu włączanie osób
niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego. Promowanie osób niepełnosprawnych w środowisku ich
zdolności i zainteresowań.
1/Prowadzenie Świetlicy terapeutycznej dla 14 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Zajęcia terapeutyczne odbywały się przez 5 dni w tygodniu od godz. 8.00-14.00. przez
okres 10 miesięcy tj. od I-VI, IX-XII 2014r.
2/Rehabilitacja ogólnorozwojowa- indywidualna.- Objętych zostało 30 dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym ruchowo poprzez
usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensowanie i korygowanie odchyleń.
3/Hipoterapia - Zajęcia z hipoterapii odbywały się na terenie ośrodka w Czechowicach k/ Gliwice oraz
w Ośrodku jeździeckim w Paniówkach. Zajęcia rozpoczęły się w m-cu czerwcu z zakończone w
październiku. Podczas 20 wyjazdów-odbyło się 40 zajęć .
4.Wyjazdy do Rudy śląskiej i Zabrza -galeria zabrzańska na zajęcia z bowlingu.
5/Zorganizowano VI Spartakiadę Sportowo – Integracyjną „Witaj Wiosno” dla 100 uczniów klas I -III placówek
kształcenia specjalnego i integracyjnego w Zabrzu.
SPARTAKIADA SPORTOWO – INTEGRACYJNA TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH
„WITAJ WIOSNO” MARZEC 2014r.
6/Zadanie pn. „OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ” - dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym wraz z opiekunami miała możliwość poznać woj. lubuskie a tym samym zapromować m.
Zabrze. W listopadzie w siedzibie Stowarzyszenia zorganizowana została wystawa prac plastycznych uczestników
wyjazdu turystycznego w ramach zadania publicznego pn. "OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ".
7/Zorganizowano 1 –dniowo wycieczkę dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych .Kulig – Jura
Krakowsko – Częstochowska.
8/Udział w Śląskim Pikniku Integracyjnym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
,organizowanym przez Wojewodę śląskiego.- wrzesień 2014 rok.

1. 1Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

9/Wrzesień -2014 . zorganizowano Integracyjny Piknik dla uczniów szkoły, uczestników Świetlicy Terapeutycznej w
Ośrodku Sportowym w Czechowicach k/ Gliwic
10. Organizacja półkolonii „Wesołe Wakacje” – lipiec 2014r
11/W dniu 06 XII 2013 r. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 została zorganizowana IV Integracyjna MiniSpartakiada Mikołajkowa pod hasłem "Ja też potrafię" dla 50 dzieci w tym niepełnosprawnych w wieku
przedszkolnym z zabrzańskich przedszkoli.
12/Obchody Jubileuszu Stowarzyszenia z okazji 15- lecia powstania organizacji.
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2.Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

X gmina

zagranica

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

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

300

Osoby
prawne

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

(Należy podać przedmiot działalności nieodpłatnej
wskazując kod/y PKD 2007 odpowiadający/e 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)

Kod PKD: 88.99Z

Kod PKD: 85,51Z

Nazwa Podklasy
1.Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania ,gdzie indziej nie
sklasyfikowana:
- prowadzenie i organizowanie grup
terapeutycznych ,świetlicy terapeutycznej
dla absolwentów szkół kształcenia
specjalnego z niepełnosprawnością
umiarkowaną i znaczną,
Pozaszkolne formy edukacji sportowej i
rekreacyjnej:
-prowadzenie zajęć sportowych i
rekreacyjnych

Kod PKD:
4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
x tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
nie
Numer Kodu
(Należy podać przedmiot działalności odpłatnej wskazując
kod/y PKD 2007 odpowiadający/e 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)

Kod PKD: 94.99.Z

Kod PKD:

4

Nazwa Podklasy
Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowana:
-organizowanie różnych form
wypoczynku –wycieczki , wyjazdy
rekreacyjno turystyczne,
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Kod PKD:
5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak

1.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

x nie

nie dotyczy
2.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy 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 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

Nazwa Podklasy

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
sołectwo

województwo

3.Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności gospodarczej

dzielnica

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

zagranica

powiat
III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

100 893 , 29 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji:
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

5

3059,96 zł
9 400,00

zł
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3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody ze źródeł publicznych ogółem

88 433,33 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)
100 783,43 zł
2. Informacja o poniesionych kosztach:
1. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

100 783,42 , zł
9 667,70 zł

3. Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

, zł
4. Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki
2 402,02 zł
i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
3059, 96 zł
w okresie sprawozdawczym
4. Informacje uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie
wydatkowania tych środków
3 045,33

1.Przychody z 1% podatku

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4 364,44 zł
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem
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
2
3

Koszt transportu niepełnosprawnych

1 936,15 zł
1 119,99 zł

Zakup krzeseł do świetlicy
Bilety wstępu (wycieczki), mat. plast i pozostałe koszty związane z realizowanymi
działaniami statut.

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

6

1308,30

zł
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z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości

…………………….zł

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

89 845,63…zł

...…………………..zł
...…………………..zł
..……………………zł

z opłat sądowych

.…………………….zł

z innych zwolnień
-> jakich?__________________________

.…………………….zł

nie korzystała
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

tak.
nie
X

x
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące
prawo:

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

nie korzystała
X
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
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

osób

0

etatów

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)

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

7

6

osób
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x tak
nie

1. Organizacja posiada członków

47 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego
………………………. osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

x tak
nie
(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)

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji wg stanu na ostatni
dzień roku obrotowego
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

10 osób

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

35 578,97 zł
0 ,

a) z tytułu umów o pracę

zł

35 578,97 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
658,87 zł
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
3 480,00 zł
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawne
VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną
w okresie sprawozdawczym
x tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
nie
samorządu terytorialnego
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację:
(Prosimy podać w szczególności nazwę zadania publicznego, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu dotującego oraz kwotę otrzymanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Kwota dotacji

1

WYJAZDY REKREACYJNO –
SPORTOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych

8

PFRON

20 200,00

zł
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2

PROWADZENIE
GRUPOWYCH I
INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ ,
KTÓRE :
A/ MAJĄ NA CELU
NABYWANIE ,ROZWIJANIE I
PODTRZYMYWANIE
UMIEJĘTNOŚCI
NIEZBĘDNYCH DO
SAMODZIELNEGO
FUNKCJONOWANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

3.
SPORT TO ZDROWIE TO
ZDROWIE I RADOŚĆ

.Aktywne wspomaganie procesu
rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób
niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanym i
znacznym poprzez kompleksowe i
zespołowe działanie , celem
przywrócenie maksymalnej do
osiągnięcia sprawności fizycznej
lub psychicznej.

Realizacja praw dzieci
niepełnosprawnych do równości w
edukacji, pozwoliła im na
rozwijanie aktywności ruchowej
oraz obalenia mitu i stereotypów
na temat dzieci niepełnosprawnych

m.Zabrze
29 000,00 zł

m. Zabrze

m.Zabrze

6 000,00 zł

m. Zabrze

5 000,00

Promowanie zdrowego stylu życia
od najmłodszych lat oraz integracja
dzieci zdrowych i
niepełnosprawnych

4.

OTWARTE OKNO NA MÓJ
5.

KRAJ

PÓŁKOLONIE

Aktywne uprawianie turystyki i
krajoznawstwa przez osoby
niepełnosprawne, nabywanie
nowych umiejętności,
uatrakcyjnianie procesu
rehabilitacji, integracji
społeczności osób
niepełnosprawnych

Organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną

6.

9

4 000,00 zł
m. Zabrze
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PRZECIWDZIAŁANIE
MARGINALIZACJI
SPOŁECZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE

7

Aktywne wspomaganie procesu
rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób
niepełnosprawnych
intelektualnie

m.Zabrze

18 000,00zł

tak

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

x nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację:
(Prosimy podać w szczególności nazwę zadania publicznego, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu dotującego oraz kwotę otrzymanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

1

------

2

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

Cel(-e) zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Kwota dotacji

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

Przedmiot kontroli

1

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

2

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

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

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

Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu organizacji

1. Renata Krajewska – prezes
2. Bogusława Karaś - skarbnik

10

Data wypełnienia
sprawozdania

30 marca 2015r

