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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica NA UBOCZU Nr domu 4 Nr lokalu 45

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-791 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail maja3@xl.wp.pl Strona www www.stowarzysznie-maja.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-12-04

2007-08-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01491845400000 6. Numer KRS 0000141918

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

Ewa Wiśniewska prezes TAK

Elżbieta Jarosz wiceprezes TAK

Grażyna Gustowska Skarbnik TAK

Beata Lerk sekretarz TAK

Jadwiga Kunicka członek TAK

Lilianna Wągrowska członek 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

Ewa Waligóra członek TAK

Jolanta Kuskowska przewodnicząca TAK

Joanna Kołodziejczyk członek TAK

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH "MAJA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest umożliwienie jak najwyższego 
poziomu funkcjonowania psychofizycznego i społecznego osobom z 
niepełnosprawnością, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu znacznym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji bez pomocy 
osób drugich, zamieszkałym w szczególności na terenie Dzielnicy Ursynów 
i Warszawy,   a także na terenie Polski. Celem stowarzyszenia jest 
pielęgnowanie wartości pracy i współpracy na rzecz środowiska społeczno- 
przyrodniczego w wymiarze: lokalnym, narodowym, międzynarodowym 
oraz działania na rzecz edukacji, zdrowia, kultury, ochrony praw człowieka 
i swobód 2 obywatelskich, ekologii, a także upowszechnianie wszelkich 
form aktywności, integracji, współpracy na rzecz pożytku publicznego i 
rozwoju człowieka oraz środowiska, w którym żyje.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 2/ pomoc rodzinom i 
osobom   w trudnej sytuacji życiowej celem wyrównywania szans tych 
rodzin i osób, przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie i ich rodzinom w przezwyciężeniu barier ograniczających ich 
uczestnictwo w życiu społecznym, 3/działalność charytatywna, 4/ 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w środowisku 
osób niepełnosprawnych, 5/ ochrona i promocja zdrowia, 6/ promocja 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, głównie osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, 7/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 8/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, 9/ działalność z zakresu nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, szczególnie skierowana do osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 10/ upowszechnianie aktywnych form turystyki i 
krajoznawstwa, działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu oraz zdrowego stylu życia, 11/ działania na rzecz ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 12/ upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji, 13/ promocja i organizacja 
wolontariatu, 14/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 15/ działania 
wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz pożytku 
publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2021 prowadzono głównie zadania zmierzające do osiągania zaplanowanych celów w Ośrodku Wsparcia i Integracji przy 
ul. Belgradzkiej 33 w Warszawie. Celami zadania były: 1. Wsparcie osób, które z powodu skutków niepełnosprawności wymagają 
pomocy w codziennym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu utrzymania lub 
zwiększania poziomu zaradności i samodzielności życiowej; umożliwienie jak najwyższego poziomu funkcjonowania 
psychofizycznego i społecznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną - wypracowanie ich aktywności 
podmiotowej, samodzielności osobistej w możliwym zakresie, rozwój zainteresowań. 2. Integracja i aktywizacja społeczna oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, zaspokajanie potrzeb: akceptacji, zrozumienia, przynależności do 
grupy, kontaktów interpersonalnych, tworzenie kręgu przyjaciół (posiadających te same problemy), integracja z osobami 
pełnosprawnymi, uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego i ponad lokalnego, umożliwienie uczestnictwa w życiu 
publicznym 3. Wsparcie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami - pokonywanie barier ograniczających rodzicom 
osób niepełnosprawnych uczestnictwo w życiu społecznym i jego dobrodziejstwach, zmierzanie do poprawy funkcjonowania 
rodzin 4. Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Dzielnicy Ursynów oraz przełamywanie stereotypów dotyczących 
niepełnosprawności, m. in. - popularyzacja wolontariatu i kręgów wsparcia, współpracy pojedynczych osób i środowisk wokół 
osób z niepełnosprawnością, promocja wiedzy, sztuki, talentu, pomysłów, twórczości, poznawanie potrzeb i dokonań różnych 
ludzi, grup.
Prowadzono zajęcia stacjonarne, hybrydowe w lutym i zdalne w styczniu - w okresie przymusowej izolacji z uwagi na zagrożenie 
COVID-19. Żaden z uczestników nie zachorował na koronawirusa. Uczestnikami zajęć dziennych i całodobowych w Ośrodku były 
43 osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. Dodatkowo, z uwagi na okres pandemii koronawirusa, w ramach 
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funkcji integracyjnej Ośrodka, przekazano w okresie Świąt Bożego Narodzenia 7 paczek dla osób z niepełnosprawnościa spoza 
placówki, bardzo ciężko chorych, których rodziny również ciężko chorują lub są starsze. Do Ośrodka przyjmowane były osoby, 
które ukończyły realizację obowiązku szkolnego, nie objęte żadną instytucjonalną terapią i opieką o podobnym zakresie 
działania jak Ośrodek. Podopieczni Ośrodka wymagają dużego wsparcia, większość wzmożonej opieki i obsługi potrzeb 
fizjologicznych, zapewnienia fachowej pomocy i indywidualizacji pracy w zakresie rozwoju psychofizycznego. U wszystkich 
występują schorzenia lub zaburzenia współtowarzyszące- np. epilepsja, zaburzenia równowagi lub czterokończynowe porażenie 
kończyn, zespoły genetyczne, choroby naczyniowe, skóry, nadwrażliwość sensoryczna różnego typu, cukrzyca, alergie, większość 
wymaga stosowania specjalnej diety (m.in. przeciwcukrzycowej, wątrobowej, wynikającej z alergii pokarmowej) lub podawania 
pokarmu o specjalnej konsystencji (płynny lub rozdrobniony), pomocy w karmieniu (sami nie jedzą z uwagi na problem z małą 
motoryką i niepełnosprawność intelektualną) lub wymagają dużego wsparcia podczas spożywania posiłku (krojenie, 
smarowanie, nabijanie na widelec, podtrzymywanie kubka z napojem), niektórzy potrzebują każdorazowej pomocy podczas 
korzystania z toalety: zmiany pieluchomajtek lub doprowadzenia/ dowiezienia do łazienki i przeniesienia na sedes. Niektórzy 
mają skłonność do niekontrolowanego opuszczania miejsca pobytu. Komunikacja werbalna u większości osób jest zaburzona. 
Żaden z uczestników nie mieszka samodzielnie, zdecydowana większość osób była przyprowadzana i odbierana z Ośrodka przez 
rodziców lub opiekunów. Adresatami działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów byli 
mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy lub osoby, dla których Dzielnica Ursynów stanowiła centrum życiowe. Podstawą 
pracy Ośrodka w zakresie dziennej opieki, terapii i rehabilitacji był ramowy rozkład dnia: Godz. 8.00 - 9.00 w zależności od dnia 
tygodnia - wymiennie: zajęcia integracyjne dla wszystkich przychodzących w tym czasie do Ośrodka uczestników zajęć, pn. 
„Poranny rozruch”, „ Serwis informacyjnokawowy”, „Wiadomości przy herbatce ”, -konsultacje indywidualne, -inne zajęcia 
potrzebne do prawidłowej realizacji zadania. W tym czasie, w sytuacjach kryzysowych, kiedy rodzic nie był w stanie 
przyprowadzić dziecka pracownik ośrodka był w gotowości do pomocy. Godz. 9-10: spotkanie społeczności i śniadanie dla osób 
chętnych, (spożywanie samodzielne, karmienie); Godz. 10-14: Dwie dwugodzinne aktywności prowadzone przez specjalistów, 
uwzględniające zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, aktywności artystycznej, pomocy psychologicznej, rewalidacji, 
reedukacji, edukacji, inne programowe,( zajęcia prowadzili: pedagodzy, rehabilitanci, instruktorzy zajęć artystycznych, 
psycholodzy) lub alternatywnie wycieczka, wyjście poznawcze, lub ćwiczenia indywidualne, inne działania terapeutyczno - 
rehabilitacyjne i wspierające) lub wyjścia poznawcze/wycieczki; W ramach przeciwdziałania COVID - 9 dostosowywano 
organizację zajęć do wymogów sanitarnych, tj. w sposób nienaruszający struktury rozkładu dnia, ograniczono w dużym stopniu 
łączenie się osób z różnych grup w salach i na wspólnej przestrzeni, przed wszystkim w jadalni. Godz. 14-15 Obiad dla osób 
chętnych, spotkanie społeczności podsumowujące dzień, ( - w tym czasie część uczestników mogła już kończyć zajęcia); Godz. 15
-16: Zajęcia opiekuńcze pn. „Szafa pełna niespodzianek”- spędzanie czasu wolnego wg własnych preferencji lub relaksacyjne- 
kierowane, rozchodzenie się do domu. Zajęcia zdalne ( w styczniu 2021) prowadzone były przez komunikatory internetowe, 
mailowo lub telefonicznie, za pomocą rozmów, mms, sms. Zajęcia zdalne miały formę zarówno bezpośredniej pracy z 
uczestnikami w grupach na Skype oraz pośredniej poprzez wysyłanie materiałów pocztą elektroniczną i sms (mms). Podczas 
zajęć stosowano nast. metody: rozmowa, pogadanka, wykład, wywiady z uczestnikami i opiekunami, relaksacja, prezentacja, 
quiz, gry, zabawy, zagadki dydaktyczne interaktywne z wykorzystaniem wordwall.net oraz filmów edukacyjnych i muzyki z 
youtube. Odbywały się również indywidualne konsultacje (wsparcie psychologiczne) telefoniczne i na Skype. Zajęcia zdalne 
mogły odbywać się w dużej mierze dzięki zaangażowaniu i pomocy rodzin, które włączyły się do zajęć po drugiej stronie ekranu 
lub telefonu. Część rodzin przeprowadzono przez etap instalacyjny już w roku 2020 i przeszkolono z obsługi komunikatora, część 
od początku samodzielnie korzystała z programów. Osobom, które nie chciały lub nie mogły korzystać z internetowych zajęć 
zdalnych, proponowano zajęcia prowadzone przez telefon, które miały charakter interaktywny. Starano się aktywizować 
uczestników- indywidualnie i grupowo metodami defniowania pojęć, dyskusyjnymi, rozwijającymi twórcze myślenie, poprzez 
wykłady, prezentacje, omówienia, pogadanki, rozmowy, wywiady, opowiadania, komentarze, ćwiczenia, zagadki, zabawy. 
Wykorzystywano zasoby internetowe- korzystano z gotowych nagrań, stron, ćwiczeń, jak też tworzono własne materiały w 
oparciu o te zasoby. 
  Specjaliści i opiekunowie prowadzili zajęcia dzienne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w każdy dzień roboczy roku przez 
8 godzin dziennie i całodobowe turnusy samodzielności w liczbie 12 w ciągu roku. Kadra placówki wykonywała pracę w ramach 
kontynuacji umów o pracę i nowych umów cywilnoprawnych. Obowiązywał grafik pracy zapewniający uczestnikom 
bezpieczeństwo i stabilność organizacyjną. Odbyły się następujące wydarzenia: 
19 i 21/01 - Dzień Babci/ Dzień Dziadka na Skype - wspólne rysowanie prezentów dla babć i dziadków, życzenia - zajęcia online.
28/01 i 29/01- Bal Karnawałowy na Skype, konkurs z nagrodami za najlepsze przebranie i koncert życzeń z dedykacją – zajęcia 
online.
10/02 - Międzynarodowy Dzień Chorego – wizyta dzieci z przedszkola z kwiatami dla podopiecznych ośrodka.
11/02 – Międzynarodowy Dzień Chorego, wizyta przedstawicieli Caritasu z kościoła parafialnego i  prezenty od  Caritasu.
09/03 – Dzień Kobiet - skecze przygotowane przez podopiecznych i życzenia dla mam - zajęcia online
26/03 – uroczystość z okazji Świąt Wielkiej Nocy – występ podopiecznych z okazji Świąt: wspólne oglądanie.
30/03 - Integracyjne spotkanie Skype z okazji zbliżających się  Świąt Wielkanocnych, program artystyczny - inscenizacja, życzenia 
- zajęcia online.
02/04 - Wielkanoc – zwyczaje wielkanocne, obrzędy związane ze Świętami, potrawy wielkanocne, składanie sobie wzajemnie 
życzeń świątecznych.
09/04 - Mała Olimpiada Sportowa
30/04 - Święto Konstytucji 3 Maja – pogawędka, wspólne oglądanie filmu „Polska moja ojczyzna”.
11/05 – udział w wernisażu wystawy podopiecznej Ośrodka wsparcia i integracji – Moniki Kowalczyk pt. „100 prac Moniki” w 
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Domu Sztuki SMB Jary.
25/05 - prezentacja repertuaru z okazji Dnia Matki. Dzień Rodziny - wspólne świętowanie na Skype, występ podopiecznych, 
życzenia, laurki dla mam - zajęcia online.
26/05 - Dzień Matki – Cygańska Madonna i Stepy Kazachstanu występ podopiecznych jako dedykacja dla mam.
01/06 – Dzień Dziecka  podczas integracyjnego spotkania na Skype, życzenia od rodziców (zajęcia online). Dzień Sportu, 
rywalizacja i współzawodnictwo sportowe połączone z rozdaniem nagród i prezentów z okazji Dnia Dziecka.
25/06 - wizyta małżonki Prezydenta RP p. Agaty Kornhauser-Dudy. Występ Podopiecznych pod kierunkiem p. Lidii Leszczyńskiej, 
pytanie do Prezydentowej, oprowadzenie po Ośrodku, prezenty od Pierwszej Damy.
30/07 - pokaz sztuk walki CAPOEIRA, warsztaty dla podopiecznych przygotowane przez p. Aleksandrę Kropielnicką.
04/08 - Apel Pamięci z okazji 77 Rocznicy Powstania Warszawskiego.
05/08 - wycieczka do Galerii Sztuki „Apteka Sztuki”: wystawa obrazów p. Rafała Bralczyka  „Pejzaże tracone”.
18/08 - wystawa „Beksiński w Warszawie” wycieczka do Praskiego Centrum „Koneser” połączona z oprowadzaniem  przez 
Kuratora wystawy.
15/09 – wyprawa na grzyby do Loretto - integracja z rodzicami, spacer po lesie, wspólne zbieranie grzybów.
22//09 - gra plenerowa na terenie Ośrodka przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Spec. Nr 394 wraz z opiekunem p. 
Pauliną Bartoszewicz.
27/09 - „Pożegnanie lata, powitanie jesieni”: impreza integracyjna – podchody i wspólna zabawa.
29/09  – występ chóru Volare  pod kierownictwem p. Pauliny Nowak w repertuarze klasycznym i rozrywkowym.
01/10 – kiermasz, wystawa i zbiórka publiczna nr 2021/2481/OR oraz warsztaty manualne filcowania integracyjne zajęcia 
zewnętrzne dla rodzin, mieszkańców Ursynowa. Występ taneczny podopiecznych ośrodka pod kierunkiem p. Lidii Leszczyńskiej 
oraz zespołu Etiuda.
4 i 5/10 - wycieczka do Wrocławia zwiedzanie z przewodnikiem: Ostrów Tumski, Stare Miasto, zoo połączone z treningiem 
samodzielności dla uczestników Mai oraz „Quiz wiedzy o Wrocławiu”
11/10 - wyjście do Stacji Muzeum – Muzeum Kolejnictwa; zwiedzanie z przewodnikiem
27/10 - Dzień Kasztana – konkursy z nagrodami, zabawa integracyjna dla podopiecznych Ośrodka i kadry.
09/11 - inscenizacja z Okazji Święta Niepodległości w wykonaniu podopiecznych ośrodka.
10/11 godz. 11.11 – wizyta przedszkolaków z kotylionami dla podopiecznych ośrodka oraz wspólne odśpiewanie hymnu 
państwowego.
15/11 – wycieczka autokarowa do Łodzi (zwiedzanie z przewodnikiem) i Piotrkowa Trybunalskiego do Fabryki Bombek: 
warsztaty zdobienia bombek. 
22/11 – lekcja muzealna w Pałacu w Wilanowie pt. „pierwsza gwiazdka”, zwiedzanie z przewodnikiem.
24/11 – pogadanka nt. kryzysu klimatycznego.
29/11 – Andrzejki i 3 rocznica nowego ośrodka: zabawy andrzejkowe, „wieczór wspomnień w samo południe”, koncert życzeń 
dla Mai.
06/12  - pogadanka o zwyczajach mikołajkowych, gra integracyjna, wręczenie nagród za konkursy umiejętności dla 
podopiecznych;
13/12. - warsztaty ozdob choinkowych;
20/12 - wykład/ pogadanka nt. zwyczajów świątecznych;
21/12 - występ świąteczny zespołu tanecznego;
22/12 - jasełka stacjonarne, jednocześnie transmitowane, następnie przygotowane do retransmisji dla środowiska otwartego;
29/12 - wykład/pogadanka nt. kalendarza, zabawy integracyjne dla całej społeczności 

Konkursy 2021
28/01 i 29/01- Bal Karnawałowy  online Skype, konkursy z nagrodami za najlepsze przebranie i koncert życzeń z dedykacją.
12/02 - quiz wiedzy dotyczący Walentynek, życzenia Walentynkowe dla koleżanek i kolegów
08/03 – Dzień Kobiet- skecze przygotowane przez podopiecznych i życzenia dla mam zajęcia online
23/03 – konkurs: rozpoznawanie tańców narodowych i ich metrum
24/03 - konkurs: rozpoznawanie tańców narodowych i ich metrum
25/03 - konkurs: rozpoznawanie tańców narodowych i ich metrum
26/03 - konkurs: rozpoznawanie znanych utworów klasycznych
30/03 – konkurs: rozpoznawanie melodii ze znanych musicali
09/04 - „Mała Olimpiada Sportowa” – konkursy indywidualne i grupowe
12/04 - uroczyste rozdanie dyplomów i nagród za udział w konkursach  2020/2021
06/05 - ogłoszenie konkursu na najładniejszą podkładkę z ceramiki
12 i 13/05 - konkurs „Rozpoznawanie odgłosów przyrody”
01/06 – Dzień Dziecka  połączony z Dniem Sportu, rywalizacja i współzawodnictwo sportowe połączone z rozdaniem nagród i 
prezentów z okazji Dnia Dziecka
10/06 - konkurs „Z jakiego kraju pochodzi melodia”
28/06 - konkurs wiedzy historycznej „Historia Polski od pradziejów do współczesności”
21/09 - konkurs cukierkowy pt. Gwara Warszawska
29/09 - rozdanie dyplomów za udział w konkursach m.in za najładniejszą ceramiczną podkładkę
05/10 - quiz wiedzy o Wrocławiu
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06 i 07/10 – konkurs: rozpoznawanie głosów znanych wykonawców 
13/10 - rozdanie dyplomów za quiz dot. wiedzy o Wrocławiu
27/10 - Dzień Kasztana: konkurs z nagrodami
27 i 28/10 – konkurs: rozpoznawanie brzmień instrumentów muzycznych
06/12 - „Mikołajki w Mai: rozdanie prezentów mikołajkowych

Turnusy 2021

1. 26-28.02.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
2. 5-7.03.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
3. 27-28.03.21 uczestniczyły 2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
4. 16-18.04.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
5. 21-24.05.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
6. 18-20.06.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
7. 16-18.07.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
8. 13-15.08.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
9. 24-27.09.21 uczestniczyły 2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
10. 29-30.10.21 uczestniczyły 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
11. 19-21.11.21 uczestniczyły 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
12.    10-12.12.21 
Przykładowy plan turnusu całodobowego:
Piątek
16.00 – zakwaterowanie w Ośrodku
16.30 - zebranie społeczności, wspólne ustalanie Regulaminu turnusu
19.00 – kolacja i podsumowanie dnia
20.00 -  czas wolny, integracja
20.30 - przygotowanie do snu, kąpiel
21.30 – cisza nocna
sobota
8.00 – toaleta poranna, przygotowanie śniadania
9.00 – śniadanie
10.00 – zebranie społeczności, zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu
12.30 – przygotowanie obiadu
13.30 – obiad
14.30 – organizacja czasu wolnego, wyjście na spacer
17.00 – przygotowanie kolacji
18.00 – kolacja i podsumowanie dnia
19.30 – czas wolny
20.30 – kąpiel/przygotowanie do snu
21.30 – cisza nocna
niedziela
8.00 – pobudka, toaleta poranna, przygotowanie śniadania
9.00 – śniadanie
10.00 – zajęcia integracyjne, spacer, porządki
13.00 – przygotowanie obiadu
14.00 – obiad, podsumowanie turnusu
16.00 - zakończenie turnusu, powrót do domu

Wydarzenia z udziałem społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, integracyjne  2021
30/07 - pokaz sztuk walki CAPOEIRA dla podopiecznych ośrodka, rodziców i zaproszonych gości.
29/09  – występ chóru Volare  pod kierownictwem p. Pauliny Nowak w repertuarze klasycznym i rozrywkowym dla 
podopiecznych ośrodka i zaproszonych gości.
01/10 - kiermasz, wystawa i zbiórka publiczna nr 2021/2481/OR oraz warsztaty manualne filcowania, pokaz tańca 
podopiecznych ośrodka pod kierunkiem p. Lidii Leszczyńskiej oraz grupy tanecznej Etiuda:  integracyjne zajęcia zewnętrzne dla 
rodzin, mieszkańców Ursynowa i zaproszonych gości.
10/10 - „Wieczór artystyczno-integracyjny” – impreza zewnętrzna dla uczniów i absolwentów ZSS nr 105 orz ich rodzin.
13/10 - Msza w intencji Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”.
07/11 - wieczór artystyczno-integracyjny – śpiew piosenek żeglarskich, turystycznych, poetyckich; impreza zewnętrzna.

W 2021 r. odbywały się również popołudniowe:
- zebrania koła wędkarskiego nr 32,
- „Darcie pierza”: warsztaty integracyjno-pomocowe dla kobiet organizowane przez Fundację Z serca ochotnego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

W ramach tworzenia koncepcji funkcjonowania, zakresu pracy i zadań ośrodka przy ul. Belgradzkiej 33 oraz sposobu korzystania 
z obiektu i przestrzeni udostępnionej przez Dzielnicę opracowano zapisy, które zostały wprowadzone w formie aneksu do 
Regulaminu Ośrodka, ( umowa udostępniania przestrzeni dla podmiotów i osób zewnętrznych). Regulamin został także 
uzupełniony o kolejne aneksy wypracowane w ramach doświadczeń z lat 2018-2021. Ewaluacja ex-ante polegała na stworzeniu 
wniosków do dalszej pracy po analizie ankiet ex post z listopada 2021 r. Stowarzyszenie w oparciu o prośby rodziców 
wystosowało dwie oferty do MRiPS w ramach sprawdzenia możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego na 
zatrudnienie asystentów osobistych i możliwości wydłużenia turnusów całodobowych jako formy opieki wytchnieniowej. 
Niestety konkursy nie były dostosowane do naszych potrzeb, ale chcieliśmy dać sygnał o tych potrzebach. Promocja zadania 
polegała na aktualizowaniu informacji o planowanych i odbytych wydarzeniach oraz zajęciach, innych kwestiach na FB, 
umieszczaniu ogłoszeń na terenie obiektu. 

Rady programowe i zebrania 2021 1. 9/06 - Rada programowa pracowników i zleceniobiorców Stowarzyszenia Rodzin i 
Przyjaciół Głęboko Upośledzonych „Maja”. 2. 30/08 - zebranie pracowników i zleceniobiorców Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Głęboko Upośledzonych „Maja”. 3. 9/11 – Rada programowa pracowników i zleceniobiorców Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Głęboko Upośledzonych „Maja”. Zebrania z rodzicami 2021 1. 12/10 - zebranie z rodzicami 2. 17/11 – zebranie z rodzicami 

Wolontariat 2021 Imprezy, wydarzenia współorganizowane przez wolontariuszy w Ośrodku Wsparcia i Integracji w 2021 r.: 
10/02 - Międzynarodowy Dzień Chorego – wizyta dzieci z przedszkola wraz z nauczycielami z własnoręcznie robionymi kwiatami. 
11/02 – Międzynarodowy Dzień Chorego wizyta przedstawicieli Caritasu z prezentami. 30/07 – wolontaryjny pokaz capoeiry 
22//09 - gra plenerowa na terenie Ośrodka przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 394 wraz z 
opiekunem 29/09 – wolontaryjny występ chóru Volare w repertuarze klasycznym i rozrywkowym. 01/10 – kiermasz, wystawa i 
zbiórka publiczna nr 2021/2481/OR oraz warsztaty manualne filcowania, integracyjne zajęcia zewnętrzne dla rodzin, 
mieszkańców Ursynowa przygotowane przy pomocy wolontariuszy. Występ taneczny podopiecznych ośrodka oraz wolontaryjny 
występ grupy tanecznej Etiuda. 10/11 godz. 11.11 – wizyta przedszkolaków z własnoręcznie przygotowanymi kotylionami dla 
podopiecznych ośrodka oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Cały rok z ośrodkiem współpracowały 4 
wolontariuszki, ( osoby dorosłe) Zadania wolontariuszy: - bezpośrednia pomoc osobom dorosłym z niepełnosprawnością 
intelektualną w codziennym funkcjonowaniu w Ośrodku Wsparcia i Integracji przy ul. Belgradzkiej 33 (posiłki, przemieszczanie 
się itp.), - integracja, gry i zabawy związane ze spędzaniem czasu wolnego w Ośrodku Wsparcia i Integracji z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną, pomoc w organizowaniu imprez, zawodów, pokazów na terenie Ośrodka, - pomoc w 
ogrodzie i inne prace gospodarcze i porządkowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Podczas turnusów weekendowych 
wolontaryjną opiekę nad podopiecznymi świadczyła lekarz medycyny Z uwagi na ogłoszoną pandemię covid- 19, w bieżącym 
roku ograniczyliśmy współpracę z pozostałymi, do tej pory świadczącymi pomoc na rzecz ośrodka, wolontariuszami. Nie odbyło 
się również wiele, cyklicznie realizowanych przy współpracy wolontariuszy, imprez. Kursy i szkolenia 2021 1. – warsztaty ceramiki 
I stopnia organizowany przez A&T Ceramika (certyfikat) 2. – warsztaty ceramiki II stopnia organizowany przez A&T Ceramika 
(certyfikat) 3. - „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” webinar organizowany przez Teatr 21 (bez dyplomu) 4. 
- warsztaty konsultacyjne online w sprawie standardów asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz na temat asystencji 
prawnej 5. – jeden z pracowników w trakcie kursu terapii zajęciowej; koniec kursu czerwiec 2022 6. - warsztat konsultacyjny 
online nt. „Budżet osobisty”, organizowany przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi 7. - ukończenie specjalizacji z zakresu 
organizacji pomocy społecznej ( dyplom, uprawnienia zgodne z wymogami ustawowymi)
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

43

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie terapeutycznych ośrodków 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością – 
opieka dzienna, całodobowe mieszkania 
treningowe, zajęcia otwarte integracyjne, w tym 
zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, 
rehabilitacyjne, artystyczne, opiekuńcze, ( 
związane z zapewnianiem podstawowych 
potrzeb dna codziennego – karmienie, czynności 
hgieniczno – toaletowe, ubieranie, pomoc 
asystencka w dotarciu do placówki. Dodatkowo 
organizacja imprez i uroczystości. Zapewnienie 
wyżywienia dla osób, które zgłaszają potrzebę.

85.32.C 24 701,97 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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35 572,33 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 103 800,50 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 329 108,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 236 633,48 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 92 475,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie terapeutycznych ośrodków 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością – 
opieka dzienna, całodobowe mieszkania 
treningowe, zajęcia otwarte integracyjne, w 
tym zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, 
rehabilitacyjne, artystyczne, opiekuńcze, ( 
związane z zapewnianiem podstawowych 
potrzeb dna codziennego – karmienie, 
czynności hgieniczno – toaletowe, 
ubieranie, pomoc asystencka w dotarciu do 
placówki. Dodatkowo organizacja imprez i 
uroczystości. Zapewnienie wyżywienia dla 
osób, które zgłaszają potrzebę.

85.32.C 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 189 735,65 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17 984,09 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 24 701,97 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 159 770,57 zł 24 701,97 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

1 065 949,52 zł 24 701,97 zł

92 475,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Prowadzenie zajęć specjalistycznych i opiekuńczych w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Warszawie, 
ul. Belgradzka 33

24 701,97 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

857 000,00 zł

246 800,50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

2 820,00 zł

152 423,12 zł

32 067,53 zł

2 425,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 170 683,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,10 zł

1 345,95 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

13 osób

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

11,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 830 164,54 zł

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

830 164,54 zł

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

0,00 zł

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

7 264,20 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3 976,71 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

11 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

665 164,98 zł

665 164,98 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 164 999,56 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 995,87 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 822 168,67 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 264,20 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami w 
środowisku poprzez 
prowadzenie ośrodka 
wsparcia dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością wraz 
z towarzyszącą ofertą w 
zakresie aktywizacji 
społecznej mieszkańców 
Dzielnicy Ursynów

- opieka nad osobami, które z 
powodu skutków 
niepełnosprawności wymagają 
pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu w środowisku 
rodzinnym i społecznym, w 
szczególności w celu utrzymania 
lub zwiększania poziomu 
zaradności i samodzielności 
życiowej;
- integracja i aktywizacja 
społeczna oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób z 
niepełnosprawnościami – 
uczestników ośrodka wsparcia;
- wsparcie opiekunów 
uczestników ośrodka wsparcia;
- aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców 
Dzielnicy Ursynów oraz prze

Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy 850 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 605,95 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

2 Sport i rekreacja osób 
niepełnosprawnych w 2021 
roku

- aktywizacja osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i umożliwienie im, 
dzięki nabytym sprawnościom- 
przygotowanie do  
uczestniczenia w możliwie jak 
największej liczbie dziedzin 
życia społecznego

Starostwo Piaseczno 7 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PFRON - zatwierdzenie sprawozdania 1

2 Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy - zatwierdzenie sprawozdania 1

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

1 Prowadzenie Ośrodka dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i sprzężoną

- zaspokojenie podstawowych 
potrzeb: bezpieczeństwa, 
akceptacji, przynależności, 
zrozumienia;
- wypracowanie aktywności 
podmiotowej adresatów 
zadania;
-zwiększenie umiejętności z 
zakresu samoobsługi;
- rozwój zainteresowań i 
budowanie autonomicznych 
preferencji na ich podstawie;
-uczestnictwo w życiu 
publicznym

PFRON 246 800,50 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Wiśniewska;
Grażyna Gustowska Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-08
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