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Data zamieszczenia sprawozdania

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@psoni.org.pl

Strona www www.ostroda.psoni.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

Teresa Bielińska Członek Zarządu Koła TAK

Kamila Włodarska Członek Zarządu Koła TAK

Barbara Aleksandrowicz Członek Zarządu Koła TAK

Anna Gazda Członek Zarządu Koła TAK

Andrzej Kosecki Członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W OSTRÓDZIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

4.Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
z niepełnosprawnością intelektualna, tworzenie warunków przestrzegania 
wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia  
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 
niepełnosprawnością intelektualną  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 z 
niepełnosprawnością intelektualną.
3)Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością 
intelektualną 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 niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
5)Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym intelektualnie 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 
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

Henryka Gostołek 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)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
12)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, a w szczególności członków i pracowników 
Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, 
terapeutów oraz wolontariuszy.
13)Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, 
mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumie
14)Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią 
Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i 
instytucjami w różnych krajach,zwłaszcza europejskich

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Główną ideą jaka przyświecała działaniom ZK było dążenie do realizacji przyjętego podczas Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego w dniu 23 maja 2016 roku 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 7 posiedzeń Zarządu Koła oraz 10 narad  
Prezydium Zarządu Koła.  Podjęto 32 uchwały.
2.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)wyłoniono w drodze przetargu dostawcę w drodze umowy leasingowej autobusu 18. osobowego 
marki Ford przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
6)Zakupiono samochód specjalistyczny do realizacji usług kateringowych w ZAZ, 
7)W związku z wykonaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Elektorów, Zarząd Koła podjął działania 
związane wprowadzeniem zmiany nazwy Stowarzyszenia, która brzmi: Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. (skrót: PSONI). W wyniku złożenia wniosku o zmianę 
statutu do KRS z  dniem  18 października 2016 r. ostródzkie Koło  zaczęło używać nowej nazwy. Decyzja 
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sądu KRS o zmianach w Statucie PSONI pociągnęła za sobą działania Zarządu zmierzające do zmian 
szyldów, pieczęci, dokumentów wewnętrznych itd. Proces ten na dzień 31 grudnia był w toku, 
3.Podejmowanie  działań 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. Dzięki temu ponownie pozyskano 
środki na realizacje takich zadań jak: prowadzenie treningów mieszkaniowych oraz  Teatru 
„Przebudzeni” oraz zrealizowano wyjazd nad morze dla osób głębiej niepełnosprawnych  - 21  
uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, 
•we współpracy z Zarządem Głównym PSONI kontynuowano działalność  Centrum Doradztwa 
Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI – jest to swego rodzaju 
agencja zatrudnienia. W 2016 r. zrekrutowano do programu  łącznie 19 osób, czego zatrudniono przy 
wsparciu  9 osób, 
•kontynuowano pracę z wolontariuszami polegającą na naborze i szkoleniu,  czego wynikiem jest stała 
aktywność 7 wolontariuszy. W stosunku do roku ubiegłego liczba wolontariuszy zmniejszyła się o 8 
osób z powodu ukończenia przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych i wyjazdy na studia, 
•promowano aktywności społeczno – obywatelską osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach 
Regionalnej Organizacji Self Adwokatów  poprzez organizacje spotkań self adwokatów ze studentami 
UWM i uczniami szkół ponadgimnazjalnych Organizację tworzy 19 self adwokatów, 
•w 2016 roku przygotowano studium wykonalności oraz wniosek  aplikacyjnego o  dofinansowanie 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 p.n. „Rewitalizacja budynku 
po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego  w Ostródzie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i 
Wsparcia” . W ramach tego projektu planuje się utworzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin osób z 
niepełnosprawnością Intelektualną, który będzie miał w swej ofercie szereg usług wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami i ich rodzin m.in.: usługi asystenckie, usługi opiekuńcze, okresowe zastępstwo 
w opiece, program treningu mieszkaniowego , poprawa warunków świadczenia usług rehabilitacyjno – 
edukacyjnych na rzecz małych dzieci oraz wychowanków OREW, NPS OREWIACZEK oraz utworzenie 
szkoły przysposabiającej do pracy dla młodzieży z głębszą niepełnosprawnością. Wniosek do końca roku 
przeszedł pozytywną ocenę formalną, 
•kontynuowano działalności szkoleniową (grupa wsparcia) i informacyjną  dla rodziców.
Podjęto również starania o zwiększenie liczby miejsc w PŚDS. Wniosek o finansowanie 4 nowych  miejsc 
dla czterech głęboko niepełnosprawnych absolwentów OREW nie uzyskał akceptacji Wojewody  z 
powodu braku środków.  Odwołanie oraz interwencja senatorska również nie przyniosły rezultatu.
W 2016 r. członkowie Zarządu Koła uczestniczyli  w pracach organów samorządowych i organizacji 
pozarządowych m.ni.: 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.Bojarowski Mariusz  Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przedstawiciel – delegat 
 wiceprzewodniczący
5. Bojarowski Mariusz Zarząd Główny PSONI skarbnik – członek Prezydium  Wiceprzewodniczący 
Zarządu  
6.Kowalczyk Mieczysław Centralna Komisja Rewizyjna PSONI w Warszawie Członek Przewodniczący 
Zarządu 
7. Włodarska  Kamila  Platforma WTZ,ZAZ, CIS i KIS Województwa Warmińsko – Mazurskiego  członek 
Rady Członek Zarządu 
5. Prowadzenie stałych placówek i programów:
1) Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK
   W 2016 roku do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie uczęszczało 27 
dzieci w wieku 3 – 7 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. 
2) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) jest placówką przeznaczoną dla 
dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej                      w wieku od 3 do 
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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. 
W 2016 roku z oferty rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczej OREW korzystało  
272 wychowanków:
• 20 dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
(6 Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych). Osoby te objęte były zespołowymi                               i 
indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi. Praca grupowa  wychowankami 
organizowana była w 6 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych (ZRW), 
• 44 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 pracując zorganizowani w 9 oddziałach edukacyjno – terapeutycznych 
(OET), w tym poziom szkoły podstawowej: 2 OET – I etap edukacyjny;                   2 OET II etap 
edukacyjny, poziom gimnazjum: 3 OET oraz poziom ponadgimnazjalny: szkoła PDP 2 OET, 
• 208 dzieci w  wieku 0 – 7 r. ż objęte wczesna interwencją i wczesnym wspomaganiem rozwoju, które 
otrzymywały kompleksową wielospecjalistyczna pomoc, również dla rodziców w formie indywidualnych 
zajęć i konsultacji. 
Dzieci i młodzież realizujący obowiązek szkolny objęci byli codziennym dowozem oraz wyżywieniem. 
3) Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
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 2016 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 w 11 pracowniach. Obejmują swoim zakresem możliwie wszystkie aspekty życia społecznego. 
W 2016 r. 12 osób odeszło z WTZ z tego: 4 osoby podjęło pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 2 
na otwartym rynku pracy, 1 zrezygnowało                                       z powodów zdrowotnych,  2 odeszło z 
powodu zmiany miejsca zamieszkania, 3 odeszło na własną prośbę. W to miejsce przyjęto nowych 
uczestników. Porównując dane za rok ubiegły zauważalny jest postęp w liczbie osób, które odeszły z 
WTZ na korzyść wzrostu zatrudnienia w ZAZ z 3 osób do 4, na otwartym rynku z 1 do 2 osób. 
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 2016 r. 
liczba uczestników nie uległa zwiększeniu i wynosiła  35 osób, mimo że potrzeby od września wzrosły o 
4 miejsca. W związku z ty złożono wniosek do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego                         w 
sprawie zwiększenia liczby miejsc dla głęboko niepełnosprawnych absolwentów OREW. Niestety 
wniosek nie uzyskał akceptacji. 
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. 
5) Zakład aktywności Zawodowej (ZAZ), który jest podmiotem ekonomii społecznej. 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:
• gastronomiczną w formie baru „Semafor” i usług kateringowych.
• usługi sprzątania
• usługi utylizacji dokumentów,
• produkcja podpałki ekologicznej Ka-Lumet 
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W 2016  w Zakładzie liczba pracowników w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie                          
         i wyniosła 30 pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. 
6) Centrum doradztwa Zawodowego i Wsparcia osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI 
powstało w 2015 r. 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 2016 wsparciem objęto 25 
osób z niepełnosprawnościami. W stosunku z rokiem ubiegłym jest to spadek o 2 osoby. Powodem tego 
stanu jest fakt zminiejszenie  finansowania w drugiej transzy projektu.   
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 z udziałem wkładu własnego Stowarzyszenia 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 psychologiczną, 
logopedyczną, pedagogiczną, fizjoterapię. Łączne w 2016 r. udzielono wsparcia dla 32  beneficjentów. 
W stosunku do roku ubiegłego odnotowano wzrost o 6 osób. 
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 2016 roku treningiem objęto 20  osób, z czego 6 uczestników to osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, 6 ze znacznym oraz 7 – z głębokim, 1 z lekkim. 
Program ten cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W 
stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost liczby korzystających o 2 osoby.  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
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. W 2016 r. grupa liczyła 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 społecznej na 
szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym na drodze wyrównywania szans oraz 
przełamanie barier i stereotypów istniejących   w społeczeństwie lokalnym i ponadlokalnym.  
Najważniejszymi wydarzeniami były liczne sukcesy spektaklu „Szatnia”, który po grudniowej premierze 
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w 2015 był grany, w 2016 r. , 22. krotnie na licznych festiwalach przeglądach oraz na specjalne 
zaproszenia ze szkół, uczelni, instytucji kulturalnych. Największym sukcesem z racji recenzji wybitnych 
osobowości teatralnych w Polsce, był sukces i I miejsce na festiwalu „OFMAT” w Krakowie.
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.             
                 
Selfadwokatura umożliwia osobom z  niepełnosprawnością intelektualna:
• nabywanie potrzebnych umiejętności przy adekwatnym wsparciu innych osób,
•  występowanie we własnym imieniu oraz dokonywanie wyborów i przejęcie kontroli nad własnym 
życiem (na miarę ich możliwości psychofizycznych).
W 2016 ROSA liczyła 19 aktywnych Self Adwokatów. 
Działania self- adwokatów:
• 2 prelekcje Self-adwokatów w Zespole Szkół Zawodowych im Sandora Petofi w Ostródzie oraz w 
Centrum Kształcenia Ustawicznego,
• 3 spotkania Self-adwokatów ze studentami pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko –
Mazurskim w Olsztynie (wykład i ćwiczenia z udziałem Self adwokatów, 
• współorganizowanie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnością w Zasadniczej Szkole Zawodowej im S. 
Staszica w Ostródzie - dwie prelekcje dla młodzieży dotyczące tematyki osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.
• spotkanie z młodzieżą Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
• zorganizowanie cyklu zajęć  w Warsztacie Terapii Zajęciowej   w Ostródzie dla słuchaczy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
W roku 2016 organizowano różne imprezy mające na celu integracje wszystkich beneficjentów ze 
środowiskiem lokalnym. Były to imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym, rekreacyjno – 
turystycznym, informacyjnym. Organizowane były przez Zarząd Koła i poszczególne placówki. 
Kolo PSONI współpracowało w 2016 r. z organizacjami:
-Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych
-Koło terenowe PSONI Nidzica, Biskupiec,Iława
-Stowarzyszenie rozwoju wsi Idzbark ,,Moja ojczyzna"
-Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna w Ostródzie
-Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
-Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych
Wydarzenia i imprezy organizowane przez Koło PSONI w 2016r.:
-Konferencja okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - 2 czerwca 2016
-imprezy integracyjne-cały rok
-wycieczki turystyczno-krajoznawcze i rekreacyjne -cały rok
-Dzień Rodziny-15.06.2016 r.
Zielona szkoła-czerwiec 2016
-XIII Spartakiada Osób z Niepełnosprawnościami WTZ Województwa Warmińsko-
Mazurskiego-19.10.2016 r.
-Spotkania świąteczne-cały rok
-tydzień osób z niepełnosprawnością -listopad-grudzień2016
-Self-adwokaci-listopad 2016
-udział ONI w życiu kulturalnym-26-29.05.2016
-uroczystości-cały rok
-imprezy sportowe-cały rok
-7 edycja Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych i Konsultacji Psychologicznych-27.02.2016
-IV Festiwal Piosenki Warsztatowej-14.06.2016
-,,Jestem świadomy"-cały rok
Stowarzyszenie w roku 2016 r. organizowało  zintegrowany transport swoich beneficjentów do 
placówek. Zadanie to realizowano 4 własnymi środkami transportu oraz 4 wynajętymi. Codziennym 
transportem objętych jest 120 osób zapewniając im opiekę podczas przewozu.
Plany. Najważniejsze plany na rok 2017 to rozpoczęcie rewitalizacji obiektu po byłym urzędzie 
powiatowym, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji merytorycznej wniosku,  który służyć będzie 
poprawie warunków funkcjonowania trzech placówek znajdujących się  w sąsiedztwie, uruchomienie 
Ośrodka Wsparcia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który oferować będzie usługi z 
zakresu asystentury, mieszkalnictwa treningowo - wspomaganego oraz opieki czasowej.  Całość 
utworzy  Centrum Rehabiliatcji,  Edukacji i Wsparcia
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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)

530

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność 
wspomagająca 
edukację:
1)W 2016 roku do 
Niepublicznego 
Przedszkola 
Specjalnego 
„OREWIACZEK” w 
Ostródzie uczęszczało 
27 dzieci w wieku 3 – 7 
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 

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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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)2) 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.
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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.Rehabilit
acją objęte były dzieci 
w wieku 0-7,8-24 
lat.Największa liczbę 
korzystających 
stanowiły dzieci od 0-7 
(208 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 2016 r. 12 
osób odeszło z WTZ z 
tego: 4 osoby podjęło 
pracę w Zakładzie 
Aktywności 
Zawodowej, 2 na 
otwartym rynku pracy, 
1 zrezygnowało                
                       z 
powodów 
zdrowotnych,  2 
odeszło z powodu 
zmiany miejsca 
zamieszkania, 3 odeszło 
na własną prośbę. W to 
miejsce przyjęto 
nowych uczestników. 
Porównując dane za rok 
ubiegły zauważalny jest 
postęp w liczbie osób, 
które odeszły z WTZ na 
korzyść wzrostu 
zatrudnienia w ZAZ z 3 
osób do 4, na otwartym 
rynku z 1 do 2 osób.

86.90.A

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 

88.10.Z
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życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

wieku i osób 
niepełnosprawnych:Po
wiatowy 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 
2016 r. liczba 
uczestników nie uległa 
zwiększeniu i wynosiła  
35 osób, mimo że 
potrzeby od września 
wzrosły o 4 miejsca. W 
związku z ty złożono 
wniosek do Wojewody 
Warmińsko – 
Mazurskiego                     
    w sprawie 
zwiększenia liczby 
miejsc dla głęboko 
niepełnosprawnych 
absolwentów OREW. 
Niestety wniosek nie 
uzyskał akceptacji. 
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 
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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) 8,501,079.49 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26,639.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,458.17 zł

e) Pozostałe przychody 8,471,982.32 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

podtrzymywaniu 
umiejętności w zakresie 
czynności dnia 
codziennego oraz 
funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz 
trening umiejętności 
spędzania czasu 
wolnego obejmują
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0.00 zł

7,160,022.70 zł

141,849.13 zł

89,459.38 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44,217.88 zł

12,215.70 zł

28,002.18 zł

4,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,038,891.40 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 66,324.66 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15,572.59 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: 7,944,238.38 zł 15,572.59 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

7,048,824.35 zł 15,572.59 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1 Wkład własny do projektu ,,Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny" 15,572.59 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26,639.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,391,331.21 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 -7,022,185.35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

9,433.39 zł

883,877.63 zł

2,103.01 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

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)

159.0 osób

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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1.2. 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)

147.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,675,311.23 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,452,273.91 zł

4,263,709.76 zł

7.00 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

7.00 osób

19.00 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

7.00 osób
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- nagrody

- premie

16,180.00 zł

172,384.15 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 223,037.32 zł

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

4,675,311.23 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,675,311.23 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

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)

2,951.59 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)

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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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 Dowóz wychowanków  do 
OREW i NPS OREWIACZEK z 
terenu 9 gmin powiatu 
ostródzkiego, iławskiego, 
olsztyńskiego ziemskiego

Ciągły
9 gmin powiatu ostródzkiego, 
iławskiego, olsztyńskiego, n. 
Miejskiego

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

197,943.32 zł

2 Mieszkanie Treningowe Prowadzenie grupowych zajęć o 
charakterze 
zindywidualizowanym w celu 
nabywania i utrwalania 
umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego oraz 
samodzielnego funkcjonowania 
w życiu społecznym

PFRON/PCPR 72,000.00 zł

3 Teatr „Przebudzeni” Prowadzenie zajęć z zakresu 
teatroterapii oraz wdrażanie do 
uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez grę w 
spektaklach w konfrontacji z 
aktorami amatorami teatrów 
osób pełnosprawnych.

PFRON/PCPR 58,000.00 zł

4 Edukacja Teatralna i rozwój 
działalności Teatru 
„Przebudzeni”

Wsparcie działań Teatru 
„Przebudzeni” w zakresie 
edukacji teatralnej poprzez 
uczestnictwo w festiwalach, 
przeglądach, spotkaniach 
teatrów amatorskich w Polsce.

Fundusz Aktywizacji Twórczości 
Teatralnej przy Teatrze im. Jaracza w 
Olsztynie

12,000.00 zł

5 Wycieczka turystyczno – 
rekreacyjna dla osób głębiej 
niepełnosprawnych

Wyjazd osób głębiej 
niepełnosprawnych do Jantara 
nad morzem  skąd codziennie 
odbywały się wycieczki do 
atrakcji w najbliższej okolicy

PFRON/PCPR 19,125.00 zł

6 Zespół Rehabilitacyjno - 
Terapeutyczny

Prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób z 
różnymi 
niepełnosprawnościami

PFRON 102,168.72 zł

7 Realizacja zadań 
edukacyjnych OREW

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

Starostwo Powiatowe 3,194,515.91 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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

8 Realizacja zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego 
 w NPS OREWIACZEK

Realizacja wychowania 
przedszkolnego, rocznego 
przygotowania do szkoły dzieci 
z niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta w Ostródzie 1,041,362.49 zł

9 Dofinansowanie działalności 
WTZ

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe 97,753.33 zł

10 Prowadzenie PŚDS Prowadzenie wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 545,360.00 zł

11 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

PFRON 450,097.63 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych w Zespole 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym

Wieloprofilowe usprawnianie 
dzieci, młodzieży i dorosłych z 
niepełnosprawnościami

PFRON 89,459.38 zł

2 Działalność ZAZ Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON 450,097.63 zł

3 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Ostródzie-
PCPR-PFRON

879,780.00 zł

4 Pomoc państwa  w zakresie 
dożywiania oraz pomoc 
dzieciom w zakresie 
dożywiania na podstawie 
Ustawy o pomocy społecznej

Wydawanie obiadów dzieciom i 
młodzieży realizujących 
obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki

GOPS, MOPS 14,095.80 zł

5 Świadczenia zdrowotne w 
ramach kontraktu z zakresu 
rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

NFZ Oddział Warmińsko - Mazurski 516,566.20 zł
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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                  
                                                 

07.07.2017r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 ,,SZANSA" Sp. z o.o. 14-100 Ostróda,ul. Grunwaldzka 19A 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie 4

2 Wydział Polityki Społecznej WM Urzędu Wojewódzkiego 1

3 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 1

4 Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1
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