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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina OSTRÓDA

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 19 A Nr lokalu 

Miejscowość OSTRÓDA Kod pocztowy 14-100 Poczta OSTRÓDA Nr telefonu 89-646-49-29

Nr faksu 89-646-49-29 E-mail 
zk.ostroda@psouu.org.pl

Strona www www.ostroda.psouu.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-07-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51040217500000 6. Numer KRS 0000007981

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

Mieczysław Kowalczyk Przewodniczący Zarządu 
Koła

TAK

Mariusz Bojarowski wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Kamila Włodarska sekretarz Zarządu Koła TAK

Wioletta Zimnicka skarbnik Zarządu Koła TAK

Ewa Bawolska członek Zarządu Koła TAK

Teresa Bielińska członek Zarządu Koła TAK

Aneta Bojar członek Zarządu Koła TAK

Krystyna Kosieradzka członek Zarządu Koła TAK

Irena Szeluga członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
OSTRÓDZIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec 
innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w 
życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, 
w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, 
mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w 
integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, 
niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy 
prawnej.
 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób 
upośledzonych umysłowo.
 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo 
przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków 
rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, 
jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw 
człowieka.
 4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
 5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby 
oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez 
doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie 
w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
 6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i 
asysty.
 7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej 
interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym 
socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie 
wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących 
realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, 
europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, 
sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei 
aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i 
lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem 
niezbędnej opieki we wszystkich formach.
 8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 

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

Małgorzata Sołobodowska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Babska Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Nycz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności:
• grup samopomocowych,
• grup wsparcia,
• usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec 
osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych,
• placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
• informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy 
ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi 
umysłowo.
 12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
 13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji 
celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.
 14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także 
przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
 15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, 
praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.1. Aktywność Zarządu Koła Główną ideą jaka przyświecała działaniom ZK było dążenie do realizacji 
przyjętego podczas Walnego Zebrania programu działania nakierowanego na rozwój brakujących 
elementów środowiskowego oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
kierowanie bieżącą  pracą Koła. Stąd podejmowane uchwały i decyzje dotyczyły podnoszenia jakości 
pracy poszczególnych placówek, gospodarki finansowej, realizacji zadań wzbogacających ofertę 
Stowarzyszenia adresowaną do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz sprawne zarządzanie. W roku 
sprawozdawczym odbyło się 4 posiedzenia Zarządu Koła oraz 5 posiedzeń Prezydium Zarządu Koła.  
Podjęto 33 uchwały
Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba członków wynosiła 151 osób, w tym 117 kobiety i 18 mężczyzn  z 
tego: 135  to rodzice, 11 to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 4 – pracownicy. W ciągu 2014 
roku przyjęto 17 nowych członków a wykreślono z powodu niepłacenia składek oraz na własny pisemny 
wniosek – 12 członków. 
 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła  Zgodnie z art. 29 § 1 ust.6 Statutu 8 maja 2014 r.  r. 
odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSOUU w Ostródzie zwołane na mocy 
uchwały nr 9/201  r. z dnia 02.04. 2014 r.  Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności 
merytorycznej i finansowej oraz Komisji Rewizyjnej, przyjęto główne kierunki działań Koła na rok 2014.   
Realizacja zadań przyjętych w Programie Działań Koła  na 2014 rok. (Uchwała Walnego Zebrania 
Członków Nr 5/14 z  08. 05. 2014 r.) obejmowała:
1. 2. Działania projakościowe dotyczące   zarządzania  w Kole PSOUU ,  jakości świadczenia  usług i 
warunków materialnych. Podjęto analizę możliwości utworzenia Biura Obsługi Placówek , w wyniku 
której napotkano na szereg przeszkód przede wszystkim natury finansowej. Niektóre podmioty np. 
Samorząd Gminy Miejskiej finansujący przedszkole, uważa że wyłączenie części dotacji na obsługę 
administracyjną  jest niezgodna z przepisami prawa uznając, iż byłoby to finansowanie organu 
prowadzącego. Ponadto, duże trudności nastręczają szczupłe możliwości lokalowe Koła. Do działań 
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projakościowych zaliczyć należy podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez pracowników 
zatrudnionych w strukturach organizacyjnych Koła oraz poprawa warunków materialnych realizacji 
zadań statutowych. W ramach tego zadania zrealizowano: 
1) szkolenia w systemie wewnętrznym i zewnętrznym   w placówkach, którymi objęto pracowników 
merytorycznych,
2) umożliwiono  pracownikom wzięcie  udziału  w szkoleniach organizowanych przez Koło - 
prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów oraz w ramach oddelegowania na szkolenia 
zewnętrzne o tematyce specjalistycznej,
3) wspierano pracowników podnoszących kwalifikacje na studiach podyplomowych  i kursach,
4) dokonano bieżącego doposażenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  w 
sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz pomoce edukacyjno – terapeutyczne,
5) wykonano bieżące remonty i naprawy w placówkach ,
Podpisano umowę na leasing operacyjny samochodu marki ford – transit  9 – osobowy do przewozu 
wychowanków OREW realizowanego w ramach wydatków bieżących.
1.3. Bieżąca  diagnoza potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz monitoring 
ich sytuacji socjalnej. 
Opracowano  „Prognozę potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie 
rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej Koła PSOUU w Ostródzie na lata 2014 – 2017”, z której 
wynika, że największe potrzeby w najbliższych latach dotyczyć będzie wsparcia osób głębiej 
niepełnosprawnych w PŚDS.   Ponadto, w związku ze starzeniem się rodziców osób z 
niepełnosprawnością intelektualną niezbędne jest podejmowanie działań w zakresie tworzenia 
mieszkalnictwa wspomaganego oraz domu pomocy dla osób głęboko niepełnosprawnych. 
W ramach pracy socjalnej realizowanej w okresie sprawozdawczym pomocą pracownika socjalnego 
objętych było 49 rodzin, czego: - udzielono wsparcia w związku z niezaradnością życiowo 10 rodzinom, 
wsparcie rzeczowe otrzymało 16 rodzin, wsparcie informacyjno - poradnicze  otrzymało 25 rodzin, 
podjęto 22 interwencje kryzysowe. Ponadto przeprowadzono 98 wywiadów środowiskowych . 

1.4. Podejmowanie nowych wyzwań w celu zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Stowarzyszenie wychodziło naprzeciw wzrastającym potrzebom środowiska osób z 
niepełnosprawnością intelektualną podejmując  następujące działania: 
• w ramach współpracy z samorządami lokalnymi i powiatowym monitorowano realizację działań 
zawartych w Strategii Powiatowej Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, 
dotyczących potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskano od gminy miejskie j 
Ostróda w ramach umowy użyczenia na 11  lat części zrewitalizowanego obiektu dworca PKP na 
potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. 
• Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie i prowadzenia Zakładu 
Aktywności Zawodowej, w wyniku czego uzyskano niezbędne dofinansowanie.  Zakład uruchomiono 16
 grudnia 2014 r, gdzie zatrudnienie znalazło 25 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i 
umiarkowanym oraz 10 osób personelu. 
• pozyskiwanie środków na realizację zadań  w zakresie treningów umiejętności społecznych, 
(mieszkaniowych), działalności artystycznej (teatralnej) – projekty ze środków Starostwa Powiatowego,
• kontynuowano pracę z wolontariuszami, czego wynikiem jest stała aktywność 15 wolontariuszy, 
• kontynuowano współpracę z Zarządem Głównym w celu realizacji w partnerstwie  projektu 
aktywizacji zawodowej „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 
znacznym (w tym  z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim 
stopniem upośledzenia umysłowego III”,
• promowano aktywności społeczno – obywatelską osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
ramach Regionalnej Organizacji Self Adwokatów, 
• kontynuowano działalności szkoleniową (grupa wsparcia) i informacyjną (punkt konsultacyjny) dla 
rodziców, z której skorzystało 62 osoby.
• złożono wnioski na zwiększenie liczby miejsc w PŚDS w efekcie czego zapewniono finansowanie na 
dodatkowe 7 miejsc z czego 1 wykorzystano w 2014 a 6 jest do wykorzystania w 2015 r. 
W realizacji zadań statutowych kontynuowano współpracę z innymi organizacjami  pozarządowymi i 
instytucjami.

1) Promocja Koła PSOUU w Ostródzie oraz wizerunku osób niepełnosprawnych.
Podstawową formą promocji Koła w 2014 r. odbywała się poprzez:
• aktywne uczestnictwo  wiceprzewodniczącego ZK PSOUU w pracach  Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych (przewodniczenie Radzie),
• aktywne uczestnictwo  członka Zarządu Koła  PSOUU jako sekretarza w pracach  Ostródzkiej Rady 
Organizacji Pozarządowych,
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• uczestnictwo wiceprzewodniczącego Zarządu  Koła PSOUU w spotkaniach członków  Warmińsko – 
Mazurskiego  Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
• organizację kolejnej edycji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Logopedy – 22 lutego 2014  r. Czterech logopedów      
 przeprowadziło bezpłatne diagnozy logopedyczne i udzieliło konsultacji 78 osobom. Diagnozy 
wzbogacono o konsultacje psychologiczne udzielane przez 2 psychologów.
• organizację i monitorowanie prawidłowego przebiegu praktyk studenckich w OREW,
•  przebudowę strony  internetowej na bardziej nowoczesną: www.ostrod.psouu.org.pl ,
• aktywne uczestnictwo w konferencjach, 
• wywiady w TVP Ostróda, Radio Mazury  w lokalnej prasie „Gazeta Ostródzka” „Nasz Głos” oraz 
wydanie pierwszego numeru kwartalnika „Jesteśmy”.
• prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych szczególnie  Grupy Teatralnej „Przebudzeni”, która 
podobnie jak w roku ubiegłym odniosła wiele sukcesów  w konfrontacji z zespołami środowisk osób  
sprawnych oraz zespół instrumentalny „Da Capo al Fine” . 
2) Pozyskiwanie funduszy
Zarząd Koła złożył w roku sprawozdawczym 16 wniosków na dofinansowanie statutowych 
przedsięwzięć do różnych źródeł finansowych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych na 
łączną kwotę 1 063 328,21 zł  z czego przyznano Kołu do realizacji kwotę łączną   756 077,32 zł. Ponadto 
złożono wnioski na działalność placówek stałych oświatowych:  OREW i NPS OREWIACZEK, podpisano 3 
– letni kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w ośrodku rehabilitacji dziennej (OREW), wystąpiono o 
zwiększenie liczby miejsc w PŚDS, kontynuowane było finansowanie na tym samym poziomie WTZ. 
Przedłużono na 2014 r. czas trwania zbiórki publicznej.
W ramach kampanii 1% podatku podjęto następujące działania:
• zobowiązanie pracowników, członków i osób korzystających z usług stowarzyszenia do przekazania 
1% podatku.
• nawiązanie współpracy z biurami rachunkowymi
• wykupienie pakietu promocyjnego w jednej z domen internetowych.
• informacje na dokumentach firmowych, kolportaż ulotek i folderów w instytucjach i zakładach pracy 
• informacje przy okazji różnych imprez i uroczystości 
W wyniku tych działań zebrano w roku 2014 kwotę  25 595,30 zł . Środki te wykorzystane będą jako 
wkład własny w realizacji projektu „Utworzenie Centrum Rehabilitacji , edukacji  i wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnością  intelektualną” 
3) Prowadzenie stałych placówek i programów. 

A. Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK
1. Organizacji i założenia programowe:
W 2014 roku do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie uczęszczało 16 
dzieci w wieku 3 – 6 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
ruchową, niedosłuchem, słabo widzeniem, autyzmem 
i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzieci realizowały w placówce edukację przedszkolną i roczne 
przygotowanie przedszkolne w trzech grupach przedszkolnych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach: 
dodatkowych,  w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania 
rozwoju. Przedszkole umożliwiało dzieciom integrację ze środowiskiem rówieśniczym, a rodzicom 
zapewniało wsparcie informacyjne i emocjonalne oraz udzielało wskazówek do pracy z dzieckiem w 
domu. 
W 2014 roku w rocznym planie pracy przedszkola, planie nadzoru pedagogicznego,  
i Programie Profilaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczym zawarte były m.in. następujące założenia 
programowe:
• Rozwijanie świadomości przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjno – 
wychowawczych, zabaw, zajęć rekreacyjnych oraz drogi do/z przedszkola (Przedszkolak bezpieczny i 
zdrowy w swoim środowisku).
• Edukacja przedszkolna jako działania minimalizujące skutki niepełnosprawności 
w dążeniu do  wszechstronnego rozwoju dziecka (Przedszkolak gotowy, aby pójść do szkoły).
• Ocena stopnia współpracy i zaangażowania rodziców dzieci z NPS „OREWIACZEK” w Ostródzie w 
proces edukacyjno – wychowawczy przedszkolaków w roku szkolnym 2013/201 (Współpraca z 
rodzicami przedszkolaka).
• Dostosowanie oferty edukacyjno – terapeutyczno – rehabilitacyjnej NPS „OREWIACZEK” do 
indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci oraz oczekiwań ich rodziców.
• Ocena efektów rozwijania umiejętności edukacyjnych i chęci do nauki dzieci realizujących obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015.
• Poprawa warunków materialno – organizacyjnych NPS „OREWIACZEK”.
2. Najważniejsze wydarzenia w placówce:
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a. Uroczystości m.in:
• Dzień Babci i Dziadka – 23.01.2014r., 
• Zabawa Karnawałowa – 26.02.2014r.,
• Dni Rodziny – 29.05.2014r., 
• Dzień Edukacji Narodowej – 14.10. 2014 r.
• Pasowanie na przedszkolaka i pierwszoklasistę – 31.10.2014 r.
• Święto Odzyskania Niepodległości – 12.11.2014 r.
• Andrzejki – 28.11.2014 r. (wyjazd do Idzbarka do Przedszkola pod Jelonkiem)
• Spotkanie wigilijne: Jasełka – 16.12.2014 r.
      b. Wycieczki:
• wyjazd na Pola Bitwy Grunwaldzkiej – 15.05.2014r.,
• wyjazd do gospodarstwa Agroturystycznego w Idzbarku „Zapiecek” – dzień otwarty dla rodziców – 
12.05.2014r.,
• wyjazd do skansenu w Olsztynku – 23.05.2014r. 
3. Najważniejsze osiągnięcia: 
• Nastąpił wzrost zainteresowania ofertą placówki – od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku liczba dzieci 
wzrosła z 10 do 16. Utworzono trzecią grupę przedszkolną 
i zwiększono zatrudnienie kadry merytorycznej. Poprawiono warunki materialno – organizacyjne 
przedszkola poprzez przystosowanie drugiej sali przedszkolnej i zakup pomocy dydaktycznych.
• Wzrosło zaangażowanie rodziców w życie placówki. Rodzice z chęcią uczestniczyli 
w zebraniach (bardzo wysoka frekwencja), zajęciach otwartych, angażowali się 
w pracę Rady Rodziców, wspierali nauczycieli w organizowaniu imprez dla dzieci, tj.: pasowanie na 
przedszkolaka, zabawa karnawałowa, Dni Rodziny.
• Nawiązano współpracę z Niepublicznym Przedszkolem „Pod Jelonkiem” w Idzbarku poprzez 
organizowanie wspólnych uroczystości z udziałem dzieci i rodziców z obu placówek (integracja dzieci z 
niepełnosprawnościami z dziećmi pełnosprawnymi).

B. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW)  jest placówką przeznaczoną dla 
dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 25 lat, 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężonymi 
dysfunkcjami w wieku od 3 do 24 lat. Do placówki uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
sprzężoną: niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem, uszkodzonym narządem ruchu, wzroku, 
słuchu. Wychowankowie OREW realizują w placówce obowiązek szkolny i nauki w oparciu o decyzje 
wydane przez dyrektorów szkół macierzystych. 
1. Organizacja 
W 2014 roku uczęszczało do OREW 62 wychowanków:
• 25 dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
(6 Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych). Osoby te objęte były zespołowymi lub indywidualnymi 
zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, 
• 37 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym                           
 i znacznym oraz sprzężonymi dysfunkcjami, które realizowały obowiązek szkolny 
 zgodnie z podstawą programową dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu  
 umiarkowanym i znacznym w następujących oddziałach:
 2 odziały I etapu edukacyjnego (kl. I - III) – 9 osób,
 2 oddziały II etapu edukacyjnego (kl. IV - VI) – 12 osób,
 3 oddziały III etapu edukacyjnego (gimnazjalnego) – 13 osób,
 1 oddział IV etapu edukacyjnego (Przysposobienia do pracy) – 3 osoby.

W OREW organizowana jest wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dla
dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.
W ramach zakontraktowanych usług medycznych z NFZ wychowankowie OREW objęci
byli programem rehabilitacji medycznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
4. Założenia programowe: 
W 2014 roku w rocznym planie pracy OREW, planie nadzoru pedagogicznego,  
i Programie Profilaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczym zawarte były m.in. następujące założenia 
programowe:
• Ocena stopnia zaangażowania dzieci i młodzieży z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej biorących udział w zajęciach rewalidacyjno – 
wychowawczych zespołowych z zakresu dogoterapii, 
• Rozwijanie świadomości przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć 
 edukacyjno – terapeutycznych i rewalidacyjno – wychowawczych, zabaw, zajęć 
 rekreacyjnych oraz drogi do/z OREW.
• Ocena funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, wykorzystania zasobów  środowiska 
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lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju (ewaluacja wewnętrzna).
• Poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjno – terapeutycznej OREW do indywidualnych potrzeb  i 
możliwości wychowanków oraz oczekiwań ich rodziców.
• 11 Harcerska Drużyna Wodna „Sailing” jako wzbogacenie treningu kompetencji 
osobistych i społecznych u młodzieży z OREW.
5. Najważniejsze wydarzenia w placówce:
• zorganizowano wycieczki wychowanków do Kazimierza Dolnego (3 dni), na Zieloną Szkołę w Jantarze 
(5 dni) i wycieczki jednodniowe,
• wzbogacono ofertę OREW o działania podejmowane przez doradcę zawodowego 
i trenera pracy w ramach niesienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom z oddziałów 
gimnazjalnych i przysposobienia do pracy,
• zorganizowano wystawy prac artystycznych wychowanków m.in.: na Targach Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego - TOPPO, w trakcie Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych 
oraz podczas spotkań świątecznych w OREW,
• w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy (22.02. 2014 r.) zorganizowano po raz piąty Dzień 
Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, wzbogaconych przez darmowe konsultacje psychologiczne. 
6. Najważniejsze osiągnięcia: 
• nagrano teledysk „HAPPY” z udziałem wychowanków OREW, dzieci 
z NPS „OREWIACZEK” i kadry obu placówek, który zaprezentowano rodzicom 
i kadrze podczas uroczystości z okazji Dni Rodziny,
• realizowano cztery programy autorskie: „Żyj zdrowo”, Kawiarenka „Szarlotka”, Program logopedyczny 
profilaktyczno – terapeutyczny „Porozmawiajmy…” na lata 2013/2014 – 2017/2018, „Rodzice na 
medal”,
• nastąpił rozwój działalności OREW w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 
i wczesnej interwencji. W 2014 roku wczesną interwencją objętych zostało 86 dzieci  (udzielono 945 
konsultacji specjalistycznych) i wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 27 dzieci (udzielono 871 
konsultacji specjalistycznych). 
• udział kadry OREW w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Horyzonty Pedagogiczne pt. „Inkluzja – 
marginalizacja -  wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności” w 
Ostródzie, organizowanej przez UWM w Olsztynie. Przygotowano materiały pokonferencyjne do 
publikacji.
 Tematy wystąpień:
      a)  „Alternatywne metody komunikacji jako jedna z  metod  przeciwdziałania społecznemu 
wykluczeniu” - neurologopeda,
      b) „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako pierwszy krok do 
            inkluzji edukacyjnej i społecznej” - psycholog
      c) „Wykluczenie cyfrowe jako zagrożenie inkluzji osób 
             z niepełnosprawnością intelektualną” – psycholog.

C. Warsztat Terapii Zajęciowej, Kajkowo ul. Jeziorna 1b
Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lekką, 
umiarkowaną i znaczną w wieku  od 18 r. ż. i oferuje program rehabilitacji społecznej  i zawodowej.  Na 
koniec grudnia 2014 liczył 55 uczestników.
1. Założenia programowe i organizacja 
Celem rehabilitacji w WTZ jest wspieranie rozwoju społecznego uczestnika, w tym także - wspieranie i 
nauka umiejętności, służących podjęciu pracy. Uczestnik korzysta z oferty terapeutycznej w warsztacie 
zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej. Programy opracowywane są 
na podstawie diagnozy funkcjonalnej określającej poziom dojrzałości społecznej. W programach 
zawarte są cele ogólne i szczegółowe, których realizacja prowadzi do wzrostu samodzielności 
uczestników treningu. Zajęcia społeczne prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.  Obejmują 
swoim zakresem możliwie wszystkie aspekty życia społecznego. 
Głównym celem zajęć jest:
1) Rozwijanie autonomii, personalizacji i socjalizacji w ramach posiadanych realnych możliwości,
2) Aktywizacja zawodowa i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną     na otwartym rynku 
pracy,
3) Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie lub pozawerbalnie,
4) Zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych,
5) Rozwijanie zaradności w życiu społecznym adekwatnie do własnego indywidualnego poziomu 
sprawności,
6) Rozwijanie umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy,
7) Uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, 
znając i przestrzegając (w ramach swoich możliwości) ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego 
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zachowując przy tym prawo do swojej inności,
8) Przygotowywanie rodziców do efektywnego wspierania uczestników w podejmowaniu przez nich 
decyzji zawodowych,
Terapia zajęciowa, w której uczestnicy nabywają różne umiejętności przydatne w funkcjonowaniu 
społecznym i na rynku pracy, prowadzona jest w jedenastu  pracowniach: umiejętności społecznych, 
gospodarstwa domowego, tkacko- hafciarska, plastyczna, krawiecka, komputerowa, ceramiczna, 
dziennikarsko-fotograficzna, stolarska, konserwacyjno- remontowa, terapeutyczna.
Zajęcia uzupełniające:
• Rehabilitacja medyczna i społeczna 
• Doradztwo zawodowe 
• Wsparcie psychologiczne 
W warsztacie działa:
• Grupa Sel-Adwokatów (Regionalna Organizacja Self Adwokatów)
• Grupa Wokalno - Muzyczna „Da Capo al. Fine” („Od początku do końca”), który jest zapraszany przez 
różne organizacje i instytucje dla uświetnienia uroczystości i imprez. 

3. Najważniejsze wydarzenia w WTZ:
• udział zespołu muzycznego Da Capo Al Fine w  II Powiatowym Przeglądzie Piosenki Polskiej 
• realizacja  programu profilaktycznego „JESTEM ŚWIADOMY ”- cykl spotkań  z funkcjonariuszami policji 
( 4 w roku) + spotkanie z pielęgniarką 
• spotkania z cyklu „WIELKIE OSOBOWOŚCI NASZĄ INSPIRACJĄ” - głównym celem cyklu jest 
organizowanie spotkań z  ludźmi nauki, kultury, sportu, polityki, biznesu itp. 
• IV otwarty turniej warcabowy WTZ,
• udział w targach  foto-video w Łodzi,
• Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Opłatkowe
• udział zespołu muzycznego w koncercie Radości i Nadziei w Nidzicy,
• wycieczka do Starej Kiszewy, Jantara, Warszawy  (TVP),
• konkurs Piosenki WTZ,
• udział uczestników WTZ w akcji profilaktyczno- prewencyjnej : „Razem Bezpieczniej”,
4. Najważniejsze osiągnięcia
W roku sprawozdawczym 55 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięło udział  w indywidualnych 
zajęciach praktycznych, dzięki czemu mieli możliwości rozwijania kompetencji społecznych i 
zawodowych, nabywanie umiejętności praktycznych na określonych stanowiskach pracy, rozwijanie 
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
W wyniku udziału w indywidualnych zajęciach praktycznych w 2014r.:
• 30 osoby odbyły praktyki na otwartym rynku pracy,
• 25 osoby odbyły praktyki na wewnętrznym rynku pracy,
• 3 osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy,
• 3 osoby podjęły staż.

D. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19 A 
Dom jest placówką typu B, realizuje  pobyt dzienny przeznaczony dla dorosłych osób  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym.  W 2014 r. liczba 
uczestników zwiększyła się do 29 osób.

1. Założenia programowe i organizacja.
Celem działalności  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia 
oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności  z kształtowaniem swoich relacji ze 
środowiskiem.
Osobom korzystającym ze świadczeń PŚDS zapewnia wielopłaszczyznowe usługi aktywizująco – 
wspierające w tym  rehabilitacyjne, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. 
PŚDS  świadczy  usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, treningów 
umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w 
zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym oraz trening 
umiejętności spędzania czasu wolnego obejmujący: rozwijanie zainteresowań, rozwijanie aktywności 
artystycznej, rozwijanie aktywności sportowo- rekreacyjnej. 
2. Wydarzenia.
1. Najważniejsze wydarzenia.
W 2014 r. w PŚDS zorganizowano 21 uroczystości i imprez o charakterze aktywizująco – integracyjnym 
w placówce, w środowisku lokalnym oraz w formach wyjazdowych takich jak: 
• Spotkanie wigilijne (18. 12. 2014)  i wielkanocne (16. 04. 2014)
• 6 wycieczek o charakterze poznawczym , rekreacyjnym i integracyjnym,
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• 13  - 18. 06. 2014 r.  wyjazd rehabilitacyjny do Jantara nad morzem,
• Wyjazdy do kina, planetarium, centrów rozrywki ( Nowa Holandia), do zaprzyjaźnionego ŚDS  w 
Olsztynie, pikniki, zabawy.
3. Efekty 
a. w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu
-uczestnicy potrafią dbać o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, nakryć do stoły, zaparzyć kawę     i 
herbatę, potrafią robić przetwory, upiec ciasto, korzystać ze sprzętu AGD, utrzymują czystość      w 
miejscu przyrządzania posiłku, z pomocą robią zakupy. Treningi kulinarne sprawiły, że domownicy 
podnieśli swoją sprawność manualną, nabyli umiejętności przygotowywania prostych posiłków.
b. w ramach treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
-uczestnicy mają pozytywne relacje z osobami bliskimi, potrafią nawiązać kontakty z sąsiadami, potrafią 
konwersować w czasie zakupów. Uczestnicy potrafią się kulturalnie zachować w kinie, teatrze itp. 
Poprzez wielokrotne wyjazdy poza ośrodek domownicy nawiązywali dobre kontakty  z innymi ludźmi, 
doskonalili umiejętności komunikacyjne, uczyli się aktywnie słuchać, kształtowali umiejętność 
współpracy i komunikacji w grupie.
c. w ramach treningu umiejętności spędzenia czasu wolnego
-nasi uczestnicy coraz częściej sięgają po książkę, potrafią zainteresować się programami telewizyjnymi, 
część naszych podopiecznych nauczyła się obsługiwać komputer, wszyscy nasi podopieczni chętnie 
biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; rozwijają swoje 
zainteresowania edukacją, potrafią łączyć zabawę z nauką, usprawniają i podnoszą koncentrację. 
Wycieczki krajoznawcze uwrażliwiły naszych domowników na odbieranie wrażeń estetycznych oraz 
wskazały jedną z możliwości spędzenia wolnego czasu. 

E. Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie ul. Słowackiego 13 a
Zakład rozpoczął działalność 16 grudnia 2014 r. gdzie zatrudnienie znalazło 25 osób z 
niepełnosprawnościami  oraz 10 osób personelu.
1. Założenia programowe i organizacja .
Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie osób  ze znacznym i umiarkowanym (w 
przypadku niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu) stopniem niepełnosprawności  do pracy na 
otwartym rynku pracy poprzez działalność usługowo – wytwórczą. 
Droga do osiągnięcia celu wiedzie poprzez rehabilitację zawodową i społeczną oraz przygotowanie do 
życia osób  z niepełnosprawnościami  w otwartym środowisku, w szczególności poprzez:
• przygotowanie pracowników z niepełnosprawnościami  do samodzielnego i aktywnego kształtowania 
swojej kariery zawodowej,
• określenie oraz wzmacnianie osobistego potencjału i predyspozycji zawodowych,
• zaplanowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego,
• rozwijanie umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy ,
• zagwarantowanie pracownikom wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy,
• przygotowywanie pracowników z niepełnosprawnością do efektywnego i dojrzałego funkcjonowania 
w roli pracownika,
• przełamywanie funkcjonujących stereotypów dotyczących  osób  z niepełnosprawnością  w 
środowisku lokalnym,
• wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością,
• uświadomienie pracodawcom przydatności zawodowej pracowników   z niepełnosprawnością, jako 
pełnowartościowych pracowników.
Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność w oparciu o pracę w następujących działach:
1. Dział gastronomiczny – prowadzenie baru na dworcu PKP w Ostródzie  (w kuchni pracuje 7 osób 
niepełnosprawnych, obsługę baru Semafor stanowi 2 osoby niepełnosprawne,
2. Dział porządkowo –ogrodniczy – 7 osób niepełnosprawnych, 
3. Dział rękodzielniczo- wytwórczy (główna produkcja ; podpałka ekologiczna K-Lumet  – 7 
pracowników niepełnosprawnych,
4. Dział utylizacji dokumentów – 2  pracowników niepełnosprawnych.

F. Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny ( ZR – T)  jest przeznaczone dla dzieci , młodzieży  z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych nie objętych żadną inną 
formą wsparcia  w środowisku. Finansowanie ZTR odbywa się w 3 – letnim programie ze środków 
PFRON w ramach X konkursu na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym: ”Kompleksowa 
rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym – 
edycja II”.  
Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności  i uspołeczniania osób niepełnosprawnych,  
w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym 
funkcjonowaniu.              

Druk: MPiPS 9



Usługi rehabilitacyjne  w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym miały charakter zindywidualizowany 
i kompleksowy, w zależności od potrzeb i rodzaju dysfunkcji i obejmowały: terapię psychologiczna, 
logopedyczna, pedagogiczną, fizjoterapię. Łączne w 2014 r. udzielono 3520 godz. wsparcia dla 30 
beneficjentów. 

G. Mieszkanie Treningowe 
Program treningu umiejętności mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
realizowany w mieszkaniu o powierzchni 60 m2  przy ulicy Nadrzecznej 9/1.
Mieszkanie Treningowe jest alternatywną, przejściową formą mieszkalnictwa, przeznaczoną  dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 16 roku życia. Uczestnictwo w programie polega na 
okresowych tj. od 2 tyg. do 1 m –ca jednorazowo całodobowych pobytach  w mieszkaniu. 
Zasadniczym celem treningów mieszkaniowych jest, w zależności od poziomu niepełnosprawności,  
podniesienie poziomu  zaradności życiowej niepełnosprawnych intelektualnie uczestników oraz 
zwiększanie ich samodzielności w zakresie adaptacji w nowych warunkach poza rodziną, wykonywania 
czynności samoobsługowych, elementów  podstawowych czynności  prowadzenia gospodarstwa 
domowego oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. 
W 2014 roku treningiem objęto 17 osób, z czego 5 uczestników to osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, 5 ze znacznym oraz 7 – z głębokim. W celu określenia potencjału i 
deficytów w zakresie samoobsługi, komunikacji i funkcjonowania społecznego, każdy z beneficjentów 
został zdiagnozowany a otrzymane rezultaty posłużyły do stworzenia Indywidualnych Programów 
Działania (IPD) dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 
Ewaluacja Indywidualnych Programów Działania pozwala stwierdzić, iż u większości uczestników 
projektu nastąpiła widoczna poprawa w zakresie umiejętności adaptacyjnych,  samoobsługi i 
elementów umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, jak również wzrost kompetencji 
społecznych, potrzebnych do zgodnego i satysfakcjonującego współżycia z innymi ludźmi.

G. Grupa Teatralna PRZEBUDZENI
1. Podstawowym celem procesu rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutycznego realizowanego  w ramach 
teatroterapii było usprawnianie i przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do 
samodzielnej aktywności w życiu społecznym, przełamywanie barier  i stereotypów dotyczących osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Zajęcia obejmowały  dziedziny dramy, pantomimy, relaksacji i ruchu scenicznego oraz terapii 
zajęciowej. Grupa liczy 20 osób.
Formy pracy:
• zbiorowe – zajęcia warsztatowe, w których udział biorą wszyscy członkowie Grupy Teatralnej 
„Przebudzeni”. 
• grupowe – praca w kilkuosobowych grupach nad konkretnymi zadaniami scenicznymi – scenki, 
etiudy. 
• indywidualne – zadania aktorskie, praca z rekwizytem, historia postaci i monolog wewnętrzny. 
• wyjazdowe – to przede wszystkim udział Grupy w przeglądach, konkursach i festiwalach. 
Zaproponowana forma teatru ruchu w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo doskonale 
zrekompensowała ich deficyt rozwojowy. Dzięki temu stają się oni uniwersalni   w odbiorze i zrozumiali 
dla każdej grupy społecznej, wzbudzając w ten sposób podziw  i wzruszenia wśród publiczności, co 
przekłada się na ilość sukcesów Zespołu. W związku z tym nastąpił rozwój idei integracji dzieci i 
młodzieży pełno- i niepełnosprawnej na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym 
na drodze wyrównywania szans oraz przełamanie barier i stereotypów istniejących w społeczeństwie 
lokalnym i ponadlokalnym. 2. Najważniejsze wydarzenia:
• uroczystości związane z Jubileuszem X-lecia istnienia Teatru PRZEBUDZENI
• wyjazd zagraniczny Zespołu na Litwę, miejscowość Alytus
• premiera spektaklu integracyjnego „Za-Pisani” - 11 listopada – spektakl o Powstaniu Warszawskim 
• wyjazdy Zespołu na  festiwale teatralne, m.in.: Teresin – „Galimatias”, Rypin – „Rypińska Wiosna 
Teatralna”, Olecko – „Chimera”, Warszawa – „Zderzenia Teatralne”, Kraków – „Scena i”, Elbląg – 
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, Sopot – „ImPlus”
• występy w placówkach oświatowo-wychowawczych: Olsztyn – Zespół Szkół Ekonomiczno-
Handlowych, Ostróda – Zespół Szkół Ekonomicznych, Ostróda – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Najważniejsze osiągnięcia:
• Festiwal Teatrów Niesfornych „Galimatias” w Teresinie - 1 miejsce
• Przegląd „Doceń swój talent” w Mikołajkach - Grand Prix
• „41. Rypińska Wiosna Teatralna” w Rypinie - 3 miejsce
• Festiwal Teatralny „Chimera” w Olecku - 2 miejsce w głosowaniu publiczności
• Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Zderzenia Teatralne” w Warszawie - Grand Prix
• „Warsztatowa Jesień Artystyczna” w Lidzbarku Welskim - 1 miejsce.

Druk: MPiPS 10



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)

329Osoby fizyczne

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

H. Regionalna Organizacja Self Adwokatów (ROSA)
Organizacja powstała  w 2010  r której  celem  jest popularyzacja idei ruchu Self Adwokatów  i 
przyczynianie się do wzmocnienie pozycji osób z niepełnosprawnością intelektualną  jako 
samodzielnych podmiotów w życiu społecznym wspólnoty lokalnej, krajowej  i międzynarodowej.             
                 
Self Adwokatura to:
• umożliwia osobie z  niepełnosprawnością  nabywanie potrzebnych umiejętności przy adekwatnym 
wsparciu innych osób,
• umożliwia osobom niepełnosprawnym występowanie we własnym imieniu oraz dokonywanie 
wyborów i przejęcie kontroli nad własnym życiem (na miarę ich możliwości psychofizycznych).
W 2014 ROSA liczyła 17 aktywnych Self Adwokatów. 
Działania self- adwokatów   :
• prelekcja Self-adwokatów na temat życia osób z niepełnosprawnością intelektualną  w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej im Sandora Petofi w Ostródzie
• cykl wykładów Self-adwokatów dla studentów pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko –
Mazurskim w Olsztynie
• -wystąpienie Self-Adwokatów ” Sami o sobie – idea self-adwokatury” na  II Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej z cyklu „Horyzonty pedagogiczne”- Inkluzja- marginalizacja- wykluczenie społeczne a jakość 
życia osób  z niepełnosprawnością 
• wystąpienie Self-adwokatów na konferencji w Warszawie pt.: „ Włączeni w życie publiczne przez self-
adwokaturę” 
• współorganizowanie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnością w Zasadniczej Szkole Zawodowej im S. 
Staszica w Ostródzie - dwie prelekcje dla młodzieży dotyczące tematyki osób z niepełnosprawnością 
intelektualną
• zorganizowanie cyklu zajęć  w Warsztacie Terapii Zajęciowej   w Ostródzie dla studentów UWM i 
słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
I. Inne programy i imprezy
1) W grudniu 2014 r. został zakończony realizowany od  01 października 2013 r. w partnerstwie z 
Zarządem Głównym PSOUU  projektu  p.n. „Wsparcie osób  z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz 
głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”. 
Celem projektu było  zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym w/w osób oraz poprawa ich 
życia. W ramach projektu realizowano 3 zadania:
a)  aktywizacja zawodowa dla 10  osób z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, obejmująca działania szkoleniowe, doradcze, praktyczne, integracyjne w tym 8
 osób uczestniczyło w indywidualnych zajęciach praktycznych na terenie ostródzkich zakładów pracy,
b) aktywizacja do pracy dla 10 osób upośledzeniem w stopniu głębokim, która polegała na wdrożenie 
tych osób do wykonywania prostych czynności pracy w procesie produkcji ekologicznej podpałki K-
Lumet na licencji szwajcarskiej, 
c) aktywizacja 20 rodziców w zakresie zmiany postaw wobec dorosłych dzieci  z niepełnosprawnością 
intelektualną na rzecz ich aktywności na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez uczestnictwo w 
cyklu szkoleń psychoedukacyjnych.
Łącznie w programie wzięło udział 20  osób  niepełnosprawnych  oraz  20  rodziców.
2)  22 października  odbyła się XI  Spartakiada Osób Niepełnosprawnych WTZ Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. W spartakiadzie wzięło udział 120 osób z niepełnosprawnościami 
reprezentujących 11 zespołów z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. 
3) 01 czerwca 2014 r. odbyła się impreza „Marsz dla życia i rodziny”, którego Koło PSOUU w Ostródzie 
było  współorganizatorem.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność 
wspomagająca 
edukację.
W 2014 roku do 
Niepublicznego 
Przedszkola 
Specjalnego 
„OREWIACZEK” w 
Ostródzie uczęszczało 
16 dzieci w wieku 3 – 6 
lat z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i 
znacznym, ruchową, 
niedosłuchem, słabo 
widzeniem, autyzmem 
i 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Dzieci 
realizowały w placówce 
edukację przedszkolną i 
roczne przygotowanie 
przedszkolne w trzech 
grupach 
przedszkolnych. Dzieci 
uczestniczyły w 
zajęciach: 
dodatkowych,  w 
ramach pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej oraz 
wczesnego 
wspomagania rozwoju. 
Przedszkole 
umożliwiało dzieciom 
integrację ze 
środowiskiem 
rówieśniczym, a 
rodzicom zapewniało 
wsparcie informacyjne i 
emocjonalne oraz 
udzielało wskazówek 
do pracy z dzieckiem w 
domu.
Ośrodek 

85.60.Z

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

Druk: MPiPS 12
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Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczy (OREW)  
jest placówką 
przeznaczoną dla dzieci 
i młodzieży z głębokim 
stopniem 
niepełnosprawności 
intelektualnej w wieku 
od 3 do 25 lat, 
znacznym i 
umiarkowanym 
stopniem 
niepełnosprawności 
intelektualnej oraz ze 
sprzężonymi 
dysfunkcjami w wieku 
od 3 do 24 lat. 
Wychowankowie OREW 
realizują w placówce 
obowiązek szkolny i 
nauki w oparciu o 
decyzje wydane przez 
dyrektorów szkół 
macierzystych.W 2014 
roku uczęszczało do 
OREW 62 
wychowanków:
-25 uczniów 
uczęszczało na zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze,37 
uczniów objętych było 
edukacją specjalną.
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ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność 
fizjoterapeutyczna 
prowadzona była w 
Ośrodku Rehabilitacji 
dziennej (OREW), gdzie 
w ramach wczesnej 
interwencji udzielono 
pomocy 159 dzieciom 
w wieku 0-3 lat, we 
wczesnym 
wspomaganiu rozwoju 
było 29 dzieci w wieku 
3-7 lat, rehabilitacją  w 
ośrodku dziennym 62 
dzieci,Powiatowym 
Środkowiskowym 
Domu Samopomocy 
pomoc otrzymało 29 
osób, Wartsztacie 
Terapii Zajęciowej - 55 
osób, NPS OREWIACZEK 
- 16 osób, Zespole 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym - 30 
osób , w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej 
było 25 osób. Ogółem 
rehabilitacją objętych 
było 328 osób. 
Finansowanie 
działalności 
fizjoterapeutycznej, w 
zależności od rodzaju 
placówki, ze środków 
NFZ, PFRON, pomocy 
społecznej, subwencji 
oświatowej.

86.90.A

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

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób 
niepełnosprawnych.Po
wiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy jest 
placówką typu B, 
realizuje  pobyt dzienny 
przeznaczony dla 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
głębokim, znacznym i 
umiarkowanym.W 2014
 r. liczba uczestników 
zwiększyła się do 29 
osób. Osobom 
korzystającym ze 
świadczeń PŚDS 
zapewnia 
wielopłaszczyznowe 
usługi aktywizująco – 
wspierające w tym  
rehabilitacyjne, 
dostosowaną do 

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

indywidualnych 
potrzeb. 
PŚDS  świadczy  usługi 
w ramach 
indywidualnych i 
zespołowych treningów 
samoobsługi, treningów 
umiejętności 
społecznych, 
polegających na nauce, 
rozwijaniu i 
podtrzymywaniu 
umiejętności w zakresie 
czynności dnia 
codziennego oraz 
funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz 
trening umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego obejmujący: 
rozwijanie 
zainteresowań, 
rozwijanie aktywności 
artystycznej, rozwijanie 
aktywności sportowo- 
rekreacyjnej. W 
pozostałych 
placówkach są 
świadczone elementy 
w/w opieki w zależności 
od 
zindywidualizowanych  
potrzeb, m.in. : opieka 
dzienna, pomoc w 
czynnościach 
samoobsługowych, 
pielęgnacja, wsparcie, 
aktywizacja społeczna i 
zawodowa, opieka 
czasowa, trening 
umiejętności 
mieszkaniowych, 
transport.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,196,823.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,595.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,793.87 zł

e) Pozostałe przychody 6,167,434.61 zł

0.00 zł

5,543,200.87 zł

306,718.97 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36,331.68 zł

11,215.40 zł

7,420.00 zł

3,511.28 zł

14,185.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25,595.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,849,919.84 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 284,976.96 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5,188,003.88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 65,418.69 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 38,911.24 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,956,231.26 zł 38,911.24 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5,213,599.18 zł 38,911.24 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

15,394.46 zł

695,964.05 zł

31,273.57 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Wkład własny na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej 36,160.50 zł

2 Wkład własny na projekt Zespół Rehabilitacyjno - Terapeutyczny 2,750.74 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

240,587.52 zł

Druk: MPiPS 17



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

140.0 osób

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

97.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,378,287.33 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,197,159.13 zł

3,014,193.33 zł

- nagrody

- premie

52,500.00 zł

130,465.80 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 181,128.20 zł

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

3,368,287.33 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,368,287.33 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

15.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

15.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

12.00 osób

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

2,506.17 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

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

11,240.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 Realizacja zadań 
edukacyjnych OREW

Realizacja obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 3,122,480.12 zł

2 Realizacja zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego 
w NPS „OREWIACZEK”

Realizacja wychowania 
przedszkolnego, rocznego 
przygotowania do szkoły dzieci 
z niepełnosprawnościami

Gmina Miejska Ostróda 385,048.56 zł

3 Dofinansowanie działalności 
WTZ

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe 90,420.00 zł

4 Prowadzenie PŚDS Prowadzenie wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 399,351.00 zł

5 Dowóz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczego z terenu 
gminy wiejskiej Lubawa przy 
udziale opiekuna w celach 
edukacyjnych i 
rehabilitacyjnych

Umożliwienie realizacji 
obowiązku szkolnego dzieciom i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Gminy: miejska Lubawa, wiejska  
Lubawa, wiejska Ostróda, miejska 
Ostróda, Dąbrówno, m. i gm. 
Miłomłyn

166,200.00 zł

6 Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które 
usprawniają i wspierają 
funkcjonowanie osób z 
autyzmem i z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych 
rolach społecznych i różnych 
środowiskach – Grupa 
Teatralna „Przebudzeni”

Rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną przez sztukę

Starostwo Powiatowe (PCPR) 58,000.00 zł

7 Prowadzenie grupowych i  
indywidualnych zajęć, które 
maja na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych – 
mieszkanie chronione 
(treningowe).

Podnoszenie stopnia 
samodzielności osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

Starostwo Powiatowe 72,000.00 zł

8 Wycieczka turystyczno-
rekreacyjna dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 16,780.75 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Spółka z o.o. „Szansa” 14 – 100 Ostróda; ul. Grunwaldzka 19 
A 

100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Ostródzie 4

3 Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie 1

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 1

5 Starostwo Powiatowe 1

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

1 Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych w Zespole 
Rehabilitacyjno – 
Terapeutycznym – edycja II

Wieloprofilowe usprawnianie 
dzieci, młodzieży i dorosłych z 
niepełnosprawnościami

PFRON 83,326.19 zł

2 Utworzenie i działalność ZAZ Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON (za pośrednictwem  Urzędu 
Marszałkowskiego )

255,042.24 zł

3 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami.

PFRON (za pośrednictwem 
Starostwa powiatowego)

813,780.00 zł

4 Pomoc państwa w zakresie  
dożywiania dzieci (art.6a)
oraz Pomoc dzieciom w 
zakresie dożywiania na 
podstawie Ustawy o pomocy 
społecznej.

Wydawanie obiadów dzieciom i 
młodzieży realizujących 
obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki z wymienionych obok 
gmin

Gminy: miejska i  wiejska Ostróda, 
wiejska i miejska Lubawa, 
Dąbrówno, Miłomłyn, Olsztynek, 
Grodziczno, Grunwald

33,118.40 zł

5 Świadczenie zdrowotne w 
ramach kontraktu z zakresu 
rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

NFZ Odział Warmińsko - Mazurski 487,630.00 zł

Druk: MPiPS 22



4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Mieczysław Kowalczyk 
26 czerwca 2015 Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 23


