
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-20

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

Wioletta Gutfrańska Sekretarz Zarządu Koła TAK

Andrzej Bałdyga Skarbnik Zarządu Koła TAK

Barbara Aleksandrowicz Członek Zarządu Koła TAK

Teresa Bielińska Członek Zarządu Koła TAK

Andrzej Kosecki Członek Zarządu Koła TAK

Anna Gazda Członek Zarządu Koła TAK

Kamila Włodarska 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 wspierania 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 rodziny 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,szkolenia,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 w 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 
niezależnym,samodzielnym życiu,mieszkalnictwa chronionego,szkolenia 

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

Aneta Bojar przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bożena Lange sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Nycz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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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.Określenie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjną 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,nauczycieli,pracowników 
socjalnych,prawników,terapeutów oraz wolontariuszy.
16.Prowadzenie działalności wydawniczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. 1. Działalność  organów  statutowych 
Aktywność Zarządu Koła.  Głównym celem  działalności ZK w 2015 r.  było dążenie do realizacji 
przyjętego podczas Walnego Zebrania programu działania, nakierowanego na rozwój brakujących 
elementów środowiskowego oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w 
kontekście wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami  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 7 posiedzeń  Zarządu Koła oraz 10 posiedzeń Prezydium Zarządu 
Koła.  Podjęto 37  uchwał.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba członków wynosiła 160 osób, w tym 132 - kobiety i 28 mężczyźni  z 
tego: 140   to rodzice, 8 to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 10 – pracownicy. W ciągu 2015 
roku przyjęto 22 nowych członków a wykreślono z powodu niepłacenia składek oraz na własny pisemny 
wniosek – 13 członków. 
Walne Zebranie Członków Koła.  Zgodnie z art. 29 § 1 ust.6 Statutu 7 maja 2015 r.  r. odbyło się   Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Członków Koła PSOUU w Ostródzie zwołane na mocy uchwały nr 
7/2015  r. z dnia 09.04. 2015 r.  Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności 
merytorycznej i finansowej oraz sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi.  W części wyborczej dokonano wyboru nowych władz Koła i   
Komisji Rewizyjnej. Oto one:
L/p Imię i nazwisko  Funkcja w Zarządzie 
1.  Mieczysław Kowalczyk przewodniczący
2.  Marusz Bojarowski w – ce przewodniczący
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3. Woletta Gutfrańska  sekretarz
4.  Andrzej Bałdyga  skarbnik 
5.  Teresa Bielińska członek
6. Kamila Włodarska członek
7. Barbara Aleksandrowicz  członek
8. Anna Gazda członek
9. Andrzej Kosecki członek
 Komisja Rewizyjna;
L/p Imię i nazwisko  Funkcja w KR
1.  Aneta Bojar  przewodniczący
2.  Bożena Lange  w – ce przewodnicząca
3.  Helena Nycz  członek
1. Elektor – Mieczysław Kowalczyk.

1. 2. Działania projakościowe dotyczące   zarządzania  w Kole PSOUU ,  jakości świadczenia  usług i 
warunków materialnych oraz podejmowanie nowych wyzwań.
Do działań 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 doposażenia w sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz pomoce edukacyjno – 
terapeutyczne oraz   wykonano bieżące remonty i naprawy w placówkach,
5) przeorganizowano pracę Niepublicznego Przedszkola Specjalnego wydzielając, kosztem ośrodka, 
dodatkową salę ponieważ zwiększyła się liczba podopiecznych w tej placówce,
6) dokonano  zakupu nowego autobusu na 18 miejsc wyposażony w windę dla wózków.
7) Wykonano remont nawierzchni parkingu przed budynkiem OREW i NPS OREWIACZEK.
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. 
• We współpracy z Zarządem Głównym PSOUU utworzono Centrum Doradztwa Zawodowego i 
Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI – jest to swego rodzaju agencja 
zatrudnienia.
• Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie liczby zatrudnionych 
osób w Zakładu Aktywności Zawodowej oraz doposażenie, w wyniku czego uzyskano niezbędne 
dofinansowanie. 
• pozyskiwanie środków na realizację zadań  w zakresie treningów umiejętności społecznych, 
(mieszkaniowych) dla osób dorosłych, działalności artystycznej (teatralnej) – projekty ze środków 
Starostwa Powiatowego,
• kontynuowano pracę z wolontariuszami, czego wynikiem jest stała aktywność 15 wolontariuszy, 
• promowano aktywności społeczno – obywatelską osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
ramach Regionalnej Organizacji Self Adwokatów, 
• kontynuowano działalności szkoleniową (grupa wsparcia) i informacyjną  dla rodziców, 
•  zwiększono o 6 liczbę miejsc w PŚDS oraz uzyskano  ich finansowanie .
Najbardziej palącą potrzebą jest doprowadzenie do remontu i adaptacji zakupionego w 2011 r. obiektu 
po urzędzie Starostwa Powiatowego, który położony jest w fizycznej styczności  z obiektami placówek 
przy ul. Grunwaldzkiej 19 A, na potrzeby statutowe OREW i NPS OREWIACZEK. Planuje się tam, poza 
poprawą warunków rehabilitacji i edukacji  obu placówek, utworzenia mieszkań treningowych i punktu 
opieki krótkookresowej dla wychowanków OREW. 
1.3. Bieżąca  diagnoza potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz monitoring 
ich sytuacji socjalnej. 
Na bieżąco prowadzono monitoring potrzeb środowiska ONI i podejmowano odpowiednie 
działaniam.in. w zakresie zabezpieczenia miejsc dla głębiej niepełnosprawnych  absolwentów OREW w 
PŚDS, dla absolwentów szkół specjalnych oraz innych osób pozostających w domach – miejsca w WTZ 
lub w ZAZ.
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1.4. W 2015 r. członkowie Zarządu Koła uczestniczyli  w pracach organów samorządowych  i organizacji 
pozarządowych m.ni.: 
    
Lp. Nazwisko, imię nazwa instytucji, komisji, rady itp. pełniona funkcja w organach samorządowych 
funkcja pełniona w kole
1.   Bojarowski Mariusz  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  przewodniczący  
wiceprzewodniczący 
2.   Gazda Anna  Powiatowa Komisja Konkursu    "8 Wspaniałych" członek członek 
3.   Bielińska Teresa Gminny i Miejski Zespół Interdyscyplinarny  członek  członek 
4.   Kowalczyk Mieczysław  Zarząd Główny PSOUU   Skarbnik – członek Prezydium   Przewodniczący 
Zarządu
2.1. Prowadzenie stałych placówek i programów:
1) Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK, ul. Grunwaldzka 19 A .
   W 2015 roku do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie uczęszczało 22 
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 sześciu 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. 
2) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW), ul. Grunwaldzka 19 A.
W 2015 r.  do placówki uczęszczało 61 dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim, znacznym  i umiarkowanym oraz z dysfunkcjami sprzężonymi: z autyzmem, z uszkodzonym 
narządem ruchu, wzroku, słuchu, z tego 38 wychowankowie OREW realizowało w 9 oddziałach 
edukacyjno – terapeutycznych  obowiązek szkolny i nauki w oparciu o decyzje wydane przez 
dyrektorów szkół macierzystych  zgodnie                                    z podstawą programową dla dzieci  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu   umiarkowanym i znacznym., 23 dzieci i młodzieży z głębokim 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej realizowało ów obowiązek w formie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych (6 Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych). Osoby te objęte były zespołowymi lub 
indywidualnymi zajęciami.
Ponadto w OREW  realizowana jest rehabilitacja medyczna na podstawie kontraktu z NFZ w zakresie 
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Rehabilitacja objęte były dzieci w wieku o – 3 
lata, 4-7 lat, 8 – 18 lat oraz do 24 r. ż. Po uzyskaniu zgody NFZ. Największą liczbę korzystających 
stanowiły dzieci w wieku 0-3 lata (108 dzieci). 
3) Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), 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 2015 liczył 55 uczestników. 
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. W 2015 r. 11 
osób odeszło z WTZ z tego: 3 osoby podjęło pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 1 na otwartym 
rynku pracy, 2 zrezygnowało z powodów zdrowotnych, 1 przeszła do do PŚDS, 3 odeszły na własna 
prośbę. W to miejsce przyjęto nowych uczestników. 
4) 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 2015 r. liczba 
uczestników zwiększyła się do 35 osób. 
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 
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artystycznej, rozwijanie aktywności sportowo- rekreacyjnej. 
5) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest podmiotem ekonomii społecznej. Nieści się w budynku 
zrewitalizowanego dworca PKP przy ul. Słowackiego 13 a w Ostródzie.  Poprzez działalność usługowo – 
wytwórczą prowadzi rehabilitację społeczno – zawodową osób ze znaczną i umiarkowana 
niepełnosprawnością przygotowując ich do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy. ZAZ prowadzi 
działalność w czterech działach:
• gastronomicznym w formie baru „Semafor” 
• usług sprzątania,
• usługi utylizacji dokumentów,
• produkcji podpałki ekologicznej Ka-Lumet 
W 2015  w Zakładzie pracowało 30 pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. 
6) Centrum doradztwa Zawodowego i Wsparcia osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI 
powstało w 2015 r. Mieści się przy ul. Kopernika 1 w Ostródzie. Centrum prowadzi aktywizację 
zawodową i społeczną z wykorzystaniem instrumentu zatrudnienia wspomaganego dla osób                      
                z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działań jest zmotywowanie pracownika , 
znalezienie pracy, zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia przy wykorzystaniu trenera pracy. W 2015 
wsparciem objęto 21 osób z niepełnosprawnościami. 
7) 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.              
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 2015 r. udzielono wsparcia dla 26 beneficjentów. 
8) Mieszkania Treningowe - program treningu umiejętności mieszkaniowych dla dorosłych 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 2015 roku treningiem objęto 18 osób, z czego 7 uczestników to osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, 5 ze znacznym oraz 6 – z głębokim. 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.
9) Grupa Teatralna PRZEBUDZENI
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. W 2015 r. grupa liczyła 19 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 
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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 społecznej na 
szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym na drodze wyrównywania szans oraz 
przełamanie barier i stereotypów istniejących   w społeczeństwie lokalnym i ponadlokalnym.  
Najważniejsze wydarzenia:
- realizacja projektu „ Zapisani” w historię polski… 
„Za-pisani, to spektakl, który powstał w ramach realizacji projektu „ W osiem miesięcy dookoła 
Powstania Warszawskiego – z historią na scenie”, swoją premierę miał w ostródzkim zamku w dniu 
Święta Niepodległości. Pomysłodawcą projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a 
wykonawcami grupa Teatralna „Kwiat Polskiej Młodzieży”, koordynowanie go przejęli Monika 
Kazimierczyk i Dariusz Wychudzki. W skład grupy weszli nasi wychowankowie oraz starsi koledzy i 
koleżanki z WTZ. Zanim powstał spektakl „Zapisani” – uczniowie z różnych placówek oświatowych z 
terenu Ostródy brali udział w szeregu spotkań warsztatowych, zabawach animacyjnych, rozmowach, 
wykładach, prelekcjach pod czujnym okiem animatorów i reżyserów. Spotkania w grupie pozwoliły na  
pełne zintegrowanie się jej członków, poznanie wzajemnych możliwości, potrzeb samorealizacji, na  
„zgranie” się  jej członków -  przedstawicieli różnych szkół. 
 – premiera spektaklu „Szatnia” zdobycie Grand Prix na Festiwalu „Czwarta Ściana „ w Turku.
10) 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 2015 ROSA liczyła 18 aktywnych Self Adwokatów. 
Działania self- adwokatów   :
• prelekcja Self-adwokatów na temat życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Zespole Szkół 
Zawodowych im Sandora Petofi w Ostródzie
• cykl wykładów Self-adwokatów dla studentów pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko –
Mazurskim w Olsztynie
• 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.
3. Koło PSOUU współpracowało w 2015 r. z następującymi organizacjami:
1. Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 
2. Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych 
3. Koło terenowe PSOUU z Nidzicy, Biskupiec, Iława
4. Stowarzyszenie rozwoju wsi Idzbark "Moja ojczyzna"  
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RZECZJASNA w Ostródzie 
6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 
7. Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych.
4. Ważne wydarzenia w Kole  zrealizowane  w 2015.
Wydarzenia w 2015 r. :
• w karnawale (10/11luty) odbyły się doroczne zabawy dla dzieci i młodzieży,
• 27 maja w ramach obchodów Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyła się 
konferencja pt. „Miejsce ZAZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na 
przykładzie Koła PSOUU w Ostródzie.
• 28 maja 2015 r. Koło PSOUU w Ostródzie zostało wyróżnione przez Burmistrza Miasta Ostróda.  
„Medalem 25. lecia samorządności” w uznaniu zasług w  budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i 
systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ,
• 22 czerwca Koło PSOUU wspólnie z Fundacją IMAGO z Wrocławia było organizatorem warsztatów n.t. 
systemu usług asystenckich.
• 27- 28 czerwca 20115 Koło PSOUU w Ostródzie brało udział w Targach Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Ostródzkiego. 
• 19 września 2015 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Elektorów, w którym uczestniczył elektor 
koła z Ostródy zostały uchwalone zmiany w Statucie PSOUU w tym najważniejsza i długo wyczekiwana 
zmiana nazwy Stowarzyszenia . Nowa nazwa brzmi Polskie stowarzyszenie na Rzecz Osób  z 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

429

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

Niepełnosprawnością Intelektualną.   Na dzień 312  grudnia 2015 trwa proces rejestracyjny zmian 
statutu w sądzie rejestrowym. 
• 22 października 2015 odbyła się zorganizowana przez Koło PSOUU w Ostródzie  XII Spartakiada Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną WTZ Województwa Warmińsko Mazurskiego.                              W 
Spartakiadzie wzięło udział 14 Warsztatów z naszego województwa m.in. Olsztyn, Iława, Dobre Miasto, 
Mrągowo, Kętrzyn i inne. W sumie w zawodach startowało 84 zawodników. Do sportowych zmagań 
zagrzewała liczna grupa kibiców - gł. gimnazjaliści, studenci UWM, uczestnicy WTZ, z OREW, 
przedszkolaki z OREWIACZKA, rodzice. 
• W uznaniu zasług w tworzeniu systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualna 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach centralnych obchodów dnia pracownika 
socjalnego, skierowało do Zarządu Koła  List Gratulacyjny, który został wręczony przedstawicielom 
Zarządu Koła w dniu 21 października 2015 r. przez Panią Minister Elżbietę Rafalską. 
• 26 listopada 2015 r. Koło PSOUU w Ostródzie gościło delegacje z Francji.  Goście przybyli do Polskie na 
zaproszenie ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warminsko-Mazurskiego, z bretońskiego 
Cotesd'Armor, które od 24 lat jest partnerskim regionem Warmii i Mazur.  Goście zapoznali się z 
systemem wsparcia dla osób niepełnosprawnych i zaleznych jaki funkcjonuje               w naszym 
powiecie, w tym systemem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną tworzonego przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. 
• 4 grudnia 2014 R.  na Zamku Ostródzkim odbyła się premiera spektaklu „Szatnia” Teatru 
„Przebudzeni” inspirowany twórczością Tadeusza Kantora jest syntezą między tym co było, co jest i co 
będzie lub co może być. Jest to zderzenie przeszłości, historii postaci z teraźniejszością, aktualnym 
położeniem.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność 
wspomagająca 
edukację:1) 
Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne 
OREWIACZEK, ul. 
Grunwaldzka 19 A .
   W 2015 roku do 
Niepublicznego 
Przedszkola 

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
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Specjalnego 
„OREWIACZEK” w 
Ostródzie uczęszczało 
22 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 sześciu 
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. 
2) Ośrodek 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczy (OREW), 
ul. Grunwaldzka 19 A.
W 2015 r.  do placówki 
uczęszczało 61 dzieci i 
młodzież z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
głębokim, znacznym  i 
umiarkowanym oraz z 
dysfunkcjami 
sprzężonymi: z 
autyzmem, z 
uszkodzonym 
narządem ruchu, 
wzroku, słuchu, z tego 
38 wychowankowie 
OREW realizowało w 9 
oddziałach edukacyjno 
– terapeutycznych  
obowiązek szkolny i 
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nauki w oparciu o 
decyzje wydane przez 
dyrektorów szkół 
macierzystych  zgodnie

ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność 
fizjoterapeutyczna: w 
OREW  realizowana jest 
rehabilitacja medyczna 
na podstawie kontraktu 
z NFZ w zakresie 
rehabilitacji dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego. 
Rehabilitacja objęte 
były dzieci w wieku o – 
3 lata, 4-7 lat, 8 – 18 lat 
oraz do 24 r. ż. Po 
uzyskaniu zgody NFZ. 
Największą liczbę 
korzystających 
stanowiły dzieci w 
wieku 0-3 lata (108 
dzieci).
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. W 2015 r. 
11 osób odeszło z WTZ 
z tego: 3 osoby podjęło 
pracę w Zakładzie 
Aktywności 
Zawodowej, 1 na 

86.90.A
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otwartym rynku pracy, 
2 zrezygnowało z 
powodów 
zdrowotnych, 1 
przeszła do do PŚDS, 3 
odeszły na własna 
prośbę. W to miejsce 
przyjęto nowych 
uczestników.

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 w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych: 4) 
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 
2015 r. liczba 
uczestników zwiększyła 
się do 35 osób. 
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 

88.10.Z
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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) 7,821,730.80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,806.38 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,908.62 zł

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)

5.2. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

czynności dnia 
codziennego oraz 
funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz 
trening umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego obejmujący: 
rozwijanie 
zainteresowań, 
rozwijanie aktywności 
artystycznej, rozwijanie 
aktywności sportowo- 
rekreacyjnej.
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e) Pozostałe przychody 7,800,015.80 zł

0.00 zł

6,775,284.27 zł

314,606.64 zł

76,555.90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 45,021.41 zł

11,662.70 zł

10,328.71 zł

4,550.00 zł

18,480.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 590,456.20 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 14,221.91 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,584.47 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: 7,360,283.09 zł 5,584.47 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6,484,579.30 zł 5,584.47 zł

1 Wkład własny do projektu ,,Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny." 5,584.47 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,806.38 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,166,446.81 zł
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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 -6,464,772.92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

13,371.39 zł

847,604.18 zł

14,728.22 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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

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

0.00 zł
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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)

210.0 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)

133.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

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

16.00 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

16.00 osób

28.00 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

16.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,223,078.49 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,017,338.98 zł

3,844,277.30 zł

- nagrody

- premie

22,040.00 zł

151,021.68 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 205,739.51 zł

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

4,223,078.49 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,223,078.49 zł

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

0.00 zł

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

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)

2,793.04 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

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

9,690.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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 3,167,636.33 zł

2 Realizacja zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego 
w NPS ,,OREWIACZEK"

Realizacja wychowania 
przedszkolnego, rocznego 
przygotowania do szkoły dzieci 
z niepełnosprawnościami

Gmina Miejska Ostróda 841,627.44 zł

3 Dofinansowanie działalności 
WTZ

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe 940,866.67 zł

4 Prowadzenie PŚDS Prowadzenie wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 433,036.00 zł

5 Dowóz dzieci o 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.

184,700.00 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)

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)

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 
mają 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 9,738.87 zł

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 76,555.90 zł

2 Działalność ZAZ Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

PFRON (za pośrednictwem 
Starostwa Powiatowego)

456,400.05 zł

3 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON (za pośrednictwem 
Starostwa Powiatowego)

940,866.67 zł

4 Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania (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 gmin 
obok

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

26,081.10 zł

5 Świadczenie zdrowotne w 
ramach kontraktu z zakresu 
rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

NFZ Oddział Warmińsko - Mazurski 539,082.40 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

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

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                  
                       20 czerwca 2016 Data wypełnienia sprawozdania

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 2

2 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostródzie 9

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie 2

4 Starostwo Powiatowe 1

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej WM UM 1
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