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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. TARNÓW

Powiat M. TARNÓW

Ulica JANA 
KOCHANOWSKIEGO

Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość TARNÓW Kod pocztowy 33-100 Poczta TARNÓW Nr telefonu 662273530

Nr faksu E-mail 
biuro@ichlepszejutro.pl

Strona www www.ichlepszejutro.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-09-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12007222200000 6. Numer KRS 0000237677

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

Krzysztof Jakub Drwal Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Grzegorz Michoń Wiceprezes Zarządu TAK

Magdalena Maria Kłusek Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota Stanisława Janusz-
Bobka

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marta Falińska Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Agnieszka Truchan Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, 
o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, a w szczególności:
1.   Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych 
oraz aktywnego spędzania ich wolnego czasu.
2.   Udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia 
kulturalno oświatowe.
3.   Specjalistyczna pomoc podopiecznym.
4.   Udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie 
rozwiązywania problemów wnikających z faktu posiadania wśród 
najbliższych osoby niepełnosprawnej lub chorej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez: 

Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i obywatela wobec osób, dla 
których działa Stowarzyszenie 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. 

Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich 
sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach 
wsparcia, z których korzystają. Udzielanie im wsparcia, aby oni sami mogli 
występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, 
szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie 
indywidualnych osób. 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. 

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, 
terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, 
rewalidacji i wychowania, kultury fizycznej, sportu, 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. 

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych skupiających dzieci i 
młodzież z różnych społeczności lokalnych z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych.

Inspirowanie i organizacja wystaw, pokazów, koncertów, zabaw mających 
na celu pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób 
niepełnosprawnych, oraz kształtowanie poczucia współodpowiedzialności 
za warunki ich życia.

Promocję osób niepełnosprawnych i działań na ich rzecz w mediach.

Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej oraz innej, 
mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację 
barier transportowych, pomoc w zaopatrzeniu się w przedmioty 
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ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się, 
organizowanie konkursów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych i 
możliwości ich zaspokajania.
 
Organizowanie: spotkań, prelekcji na temat udzielania pomocy 
niepełnosprawnym, seminariów, warsztatów, konsultacji, konferencji, 
programów szkoleniowych, wyjazdów, staży. Świadczenie usług 
doradczych i eksperckich dla przedsiębiorców, organów administracji 
rządowej i samorządowej oraz inspirowanie badań naukowych w 
dziedzinie niepełnosprawności, współdziałanie w ich prowadzeniu, a także 
przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce. 

Organizowanie spotkań przedstawicieli świata polityki i gospodarki, nauki, 
kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych ze 
społecznościami lokalnymi.

Pozyskiwanie i wymianę informacji, materiałów i doświadczeń.

Gromadzenie informacji na temat praw osób niepełnosprawnych oraz 
możliwości zaspokajania ich potrzeb.

Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji 
pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i 
wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób 
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom 
niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i 
wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia 
zawodowego w stosunku do nauczycieli, pracowników socjalnych, 
prawników, terapeutów, studentów i uczniów oraz wolontariuszy i innych. 

Współpracę z władzami i instytucjami opieki społecznej, fundacjami, 
służbą zdrowia i organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i 
innymi związkami wyznaniowymi  krajowymi i zagranicznymi poprzez 
tworzenie wspólnych projektów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2015 r. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO prowadziło w Tarnowie trzy specjalistyczne placówki:
- Aktywną Świetlicę Terapeutyczną,
- Gabinet Integracji Sensorycznej,
- Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie.

Do Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej zapisanych było 28 dzieci (w roku szkolnym 2014/2015) oraz 20 
dzieci (w roku szkolnym 2015/2016), którym – po diagnozie – zaproponowano udział w konsultacjach i 
zajęciach logopedycznych, psychologicznych, arteterapeutycznych, polisensorycznych, 
dogoterapeutycznych, muzykoterapeutycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych, terapię 
behawioralną, trening umiejętności społecznych. Uczestnikami zajęć były dzieci z różnorodną  
niepełnosprawnością  psychoruchową i zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 16 lat, bez 
względu na miejsce zamieszkania, kryterium dochodowe i poziom deficytów. 
W okresie sprawozdawczym w Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej zrealizowano 711 godzin 
terapeutycznych, w tym:
- 53 godziny zajęć logopedycznych,
- 74 godziny zajęć ruchowych, usprawniających, z gimnastyką korekcyjną,
- 197 godzin zajęć dogoterapeutycznych,
- 197 godzin zajęć z pedagogiki leczniczej Marii Montessori i w gabinecie światła,
- 50 godzin zajęć muzykoterapeutycznych, 
- 34 godziny zajęć psychologicznych,
- 106 godzin zajęć integracji sensorycznej.
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W okresie sprawozdawczym w Gabinecie Integracji Sensorycznej zrealizowano 331 godzin 
terapeutycznych.

1 września 2015 r. rozpoczęła działalność Niepubliczna Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Tarnowie, prowadzona przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO. W okresie od 1 września do 31 grudnia 
2015 r. Poradnia przyjęła 41 dzieci i zrealizowała 313 godzin terapeutycznych, w tym:
- 22 godziny zajęć logopedycznych,
- 3 zajęcia muzykoterapii,
- 12 zajęć psychologicznych,
- 203 zajęcia integracji sensorycznej,
- 67 godzin zajęć treningu umiejętności społecznych,
- 6 godzin fizjoterapeutycznych.
Ponadto w Poradni został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W okresie od 1
 września do 31 grudnia 2015 r. w Poradni zostało objętych pomocą w ramach Wczesnego 
Wspomagania  7 dzieci, dla których zrealizowano:
- 12 godzin zajęć logopedycznych,
- 13 godzin zajęć psychologicznych,
- 22 godziny zajęć integracji sensorycznej,
- 8 godzin fizjoterapeutycznych. 

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie zachęcało do przekazania 1 proc. podatku na 
rehabilitację dzieci z niepełną sprawnością. Stowarzyszenie wykorzystało w kampanii m.in. spot 
reklamowy (radiowy i telewizyjny). Informacje o możliwości przekazania 1 proc. podatku zamieszczono 
również na bilbordach w regionie oraz na plakatach i ulotkach dystrybuowanych w Tarnowie. 
Ambasadorem kampanii był aktor Marcin Kwaśny. Tarnowianin bezinteresownie zgodził się wspierać 
działania promocyjne, służące pozyskaniu 1 proc. podatku i popularyzujące idee Stowarzyszenia.

3 lutego podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w balu karnawałowym, zorganizowanym przez 
Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie. Bal miał charakter integracyjny i każde dziecko doskonale się 
bawiło przy muzyce na żywo. Każdy podopieczny Stowarzyszenia otrzymał też prezent na zakończenie.

O tym, że integracja sensoryczna daje szanse na pokonanie trudności szkolnych dziecka przekonywała 
terapeutka Stowarzyszenia Bożena Cynarski podczas V Sympozjum Pedagogicznego w Tarnowie 12 
marca 2015 r. Wydarzenie - pod patronatem Stowarzyszenia - odbyło się w Małopolskiej Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. W sympozjum wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy placówek 
oświatowych, pedagodzy, rodzice oraz studenci. Organizatorem była Małopolska Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Tarnowie i Naukowe Koło Pedagogiczne PAIDAGOGOS. W czasie sympozjum 
Stowarzyszenie prezentowało swoją ofertę edukacyjną i terapeutyczną, zwłaszcza nowo otwarty 
Gabinet Integracji Sensorycznej oraz zachęcało do podarowania naszej organizacji  1 proc. podatku.

Prezes Zarządu Krzysztof Drwal i Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO zostali laureatami Złotej Róży za 
2014 r. Jest to nagroda przyznawana głosami czytelników i kapituły Galicyjskiego Tygodnika 
Informacyjnego TEMI. Uroczysta gala odbyła się w 13 marca 2015 r. w Hotelu Tarnovia w Tarnowie. 
Złotą Różę przyznano za "wieloletnie starania o to, aby kolejny rok w życiu dzieci z niepełną 
sprawnością oraz ich rodziców był lepszy, niż poprzedni". Złote Róże Tygodnika TEMI przyznano po raz 
ósmy.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Stowarzyszenie otrzymało 300 kartek, które trafiły na kiermasze i 
wystawy. Pocztówki przygotowali i ofiarowali uczniowie z koła wolontariatu, działającego w Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu. Wielkanocne kartki wykonali uczniowie należący do wolontariatu, 
jak i inne osoby zainteresowane pomocą dzieciom z niepełną sprawnością. 

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali koncertowej Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, 
Stowarzyszenie świętowało jubileusz 10-lecia działalności. Wydarzenie, które odbyło się 13 kwietnia 
2015 r. uświetnili znakomici artyści: Monika Kuszyńska, Mieczysław Szcześniak, zespół MONK, 
Tarnowski Chór Gos.pl i Piotr Kita. Stowarzyszenie zostało nagrodzone przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, wiceminister Edukacji Narodowej Urszulę Augustyn, władze 
województwa małopolskiego, miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Osoby i instytucje szczególnie 
zaangażowane w pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia zostały uhonorowane 
statuetkami LEPSZE JUTRO, a pracownicy organizacji – dyplomami honorowymi.
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Olimpiada sportowa na wesoło w przedszkolnym ogrodzie przy ul. Wiejskiej w Tarnowie zgromadziła 
dzieci sprawne i z niepełną sprawnością. Wydarzenie odbyło się 5 maja 2015 r.. w Dniu Godności Osób 
z Niepełną sprawnością Intelektualną i było wspólnym przedsięwzięciem Przedszkola Publicznego nr 34 
w Tarnowie oraz Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO. Olimpiada była częścią obchodów Małopolskich 
Dni Osób Niepełnosprawnych. Do wspólnej rywalizacji stanęły dzieci z przedszkoli specjalnych i z 
oddziałami integracyjnymi. Stowarzyszenie reprezentowali podopieczni Aktywnej Świetlicy 
Terapeutycznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i słodycze, a placówki - pamiątkowe puchary.

„Razem zmieniamy ICH JUTRO na LEPSZE” - Taki tytuł nosi zadanie publiczne, jakie Stowarzyszenie 
realizuje (do 30 listopada 2016 r.) ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
Stowarzyszenie wygrało konkurs ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na najlepszy 
projekt FIO 2015. Oferta skierowana jest przede wszystkim do 20 dzieci i młodzieży w wieku od 3. do 
16. roku życia z różnoraką niepełnosprawnością umysłową. Ponieważ skuteczność oddziaływań 
terapeutycznych zależy od wiedzy na temat etapów rozwoju funkcji poznawczych dziecka, projekt 
zakłada szkolenie rodziców i wsparcie w pokonywaniu problemów, jakie niesie wychowywanie dziecka 
z niepełną sprawnością. Warsztaty wyjazdowe mają na celu tworzenie warunków do integracji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami.
Aby poszerzyć krąg oddziaływania projektu, odbędzie się konferencja otwarta dla pół tysiąca 
uczestników oraz powstanie poradnik dla wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza dla rodziców i 
opiekunów. 
Uzupełnieniem działań będzie wykorzystanie niezagospodarowanych od lat skwerów na potrzeby 
tarasu sensorycznego i wdrożenie nowej formy terapeutycznej - ogrodoterapii, której celem jest 
stymulowanie aktywności dzieci z niepełną sprawnością.

Pod hasłem „Bal na cztery strony świata” wolontariusze z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu 
zorganizowali 15 maja 2015 r. zabawę integracyjną dla podopiecznych Stowarzyszenia. Do Zaczarnia 
pojechały głównie dzieci uczęszczające na zajęcia do Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej. W spotkaniu 
wzięli też udział rodzice dzieci, rodzeństwo, koledzy i członkowie Stowarzyszenia. Gości powitała 
wicedyrektor Szkoły Bożena Kawa, która zwróciła uwagę, że szkolny wolontariat jest przykładem 
systematycznej, codziennej, a nie okazjonalnej pracy. Dla dzieci i rodziców przygotowano słodki 
poczęstunek, a każdy uczestnik balu otrzymał na zakończenie upominek ufundowany przez Radę 
Rodziców Szkoły. Bal przygotowano pod kierunkiem koordynatorki szkolnego wolontariatu Joanny Ptak 
przy współpracy nauczycielek: Ewy Kuty i Elżbiety Kuty oraz bardzo aktywnych i zaangażowanych 
rodziców uczniów.

18 maja 2015 r. została zarejestrowana Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Tarnowie, powołana przez Stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym. Nadzór sprawuje 
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Poradnia została wpisana do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych Gminy Miasta Tarnowa pod numerem 11/2015.

23 maja 2015 r. podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w XII Przedszkolnej Majówce. Organizatorem 
byli Rodzice, Dzieci, Dyrekcja i Personel Przedszkola nr 34 w Tarnowie przy ul. Wiejskiej. W ogrodzie 
przedszkolnym na wszystkich czekały stoiska ze znakomitymi potrawami, malowanie twarzy, skoki na 
trampolinie, ciekawe konkurencje sportowe. Na przedszkolnej scenie wystąpiły dzieci, a wszystkich 
bawił zespół muzyczny. Uczestnicy sportowych zmagań otrzymali nagrody. Stowarzyszenie 
prezentowało swoją ofertę w namiocie w ogrodzie przedszkola.

25 maja 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XI Międzynarodowej Spartakiadzie 
Dzieci i Młodzieży "Europa bez barier". Organizatorem było Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie. Podopieczni wzięli udział w rozgrywkach sportowych w hali 
Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmierzyli się z drużynami z Ukrainy, Słowacji, Białorusi i 
Węgier. Podsumowanie Spartakiady odbyło się w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, gdzie 
Stowarzyszenie otrzymało puchar i upominki.

30 maja 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia byli gośćmi Przedszkola Publicznego nr 1 w Tarnowie z 
oddziałami integracyjnymi. W przedszkolnym ogrodzie odbył się piknik rodzinny. Dla uczestników 
przygotowano wyjątkowe atrakcje - zabawy, konkursy dla całych rodzin, pokazy sprzętu strażackiego 
oraz poczęstunek.

30 maja 2015 r. odbyły się obchody Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 34 w Tarnowie. Dla 
dzieci i rodziców przygotowano bezpłatne oceny wad postawy maluchów połączone z konsultacjami 
fizjoterapeutów. Przedstawiciele Stowarzyszenia byli gośćmi tej akcji. 
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30 maja 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia byli gośćmi Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Pogórskiej Woli k. Tarnowa. Dyrekcja Ośrodka zorganizowała dzień otwarty 
połączony z rekrutacją. Ośrodek  służy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 25 lat. 

1 lipca 2015 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pn. „Zmieniamy ICH JUTRO na LEPSZE”. 
Było to 6-miesięczne działania na rzecz dzieci z niepełną sprawnością, żyjących na terenach wiejskich. 
Program objął najmłodszych z okolic Wojnicza i Zaczarnia. Stowarzyszenie znalazło się w gronie 25 
organizacji, które otrzymały dotację Fundacji PZU w konkursie „Młodzi niepełnosprawni – pełnosprawni 
z PZU 2015”. Na realizację zadania przyznano 50 tys. zł. Ocenie poddano ponad sto wniosków. Nasz 
projekt znalazł się w elitarnym gronie najlepiej ocenionych przez 4-osobową komisję konkursową 
złożoną z niezależnych ekspertów i przedstawicieli Fundacji PZU.
Projekt zakładał szereg działań terapeutycznych dla dzieci z niepełną sprawnością - regularne zajęcia z 
integracji sensorycznej, spotkania z pedagogami i terapeutami, logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą 
i muzykoterapeutą, bal integracyjny połączony ze spotkaniem ze św. Mikołajem, warsztaty dla 
rodziców.

14 lipca 2015 r. Stowarzyszenie otrzymało prezent z okazji 10-lecia działalności od firmy Beckers i 
Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. Firma Beckers na świecie obchodziła 150-lecie istnienia, a Becker 
Farby Przemysłowe Sp. z o.o. w Polsce - 15 lat. Z okazji jubileuszy postanowiono przekazać na rzecz 
Stowarzyszenia kwotę 10 tys. zł. W czasie uroczystości w siedzibie Stowarzyszenia Dyrektor 
Zarządzająca Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. Danuta Zyder wyraziła przekonanie, że darowizna 
pomoże w realizacji misji poprawy jakości życia dzieci poprzez edukację, terapię oraz rehabilitację.

1 września 2015 r. w strukturach Stowarzyszenia rozpoczęła działalność Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie. W ramach Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka. Każdy rodzic/opiekun prawny, posiadający opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju, może bezpłatnie realizować u nas do ośmiu godzin terapeutycznych miesięcznie 
dla swojego dziecka. Ponadto Poradnia prowadzi szeroką diagnostykę i terapię dzieci i młodzieży. 

8 września 2015 r. Stowarzyszenie odwiedziła Kathy Usrey, dyrektor Young Life International as 
Capernaum w Stanach Zjednoczonych. Poznała placówki, a zwłaszcza powstający Punkt Przedszkolny 
"Mały Książę" dla dzieci z autyzmem. W czasie spotkania z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia 
Krzysztofem Drwalem Kathy Usrey rozmawiała o możliwościach współpracy obu organizacji. Young Life 
International as Capernaum działa od lat 50. XX wieku. Zajmuje się kompleksową terapią osób 
niepełnosprawnych oraz wsparciem ich rodzin.

Nowy Sącz, Poronin, Zakopane, Białka Tatrzańska znalazły się na szlaku jesiennej wycieczki na Podhale, 
którą Stowarzyszenie zorganizowało w dniach 9-1 października 2015 r. Oprócz wypoczynku i zwiedzania 
odbyło się też specjalne szkolenie dla rodziców, połączone z warsztatami.
Wyjazd odbył się w ramach dwóch projektów: „Zmieniamy ICH JUTRO na LEPSZE”, realizowanego w 
ramach zadania zleconego FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz „Kulturą Podhale stoi” z dotacji Fundacji PZU.
Uczestnicy zwiedzili szereg instytucji kultury – Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, zakopiańskie muzea i galerie sztuki, Cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku. Rodzice i opiekunowie prawni wzięli udział w warsztatach szkoleniowych na temat 
wychowania dziecka z deficytami i niepełną sprawnością. Był też czas na relaks i wypoczynek na 
szczycie Gubałówki oraz w termach w Białce Tatrzańskiej. W czasie wyjazdu pomoc w realizacji projektu 
zapewnili wolontariusze – uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Warszawie z nauczycielami.

Dlaczego warto pomagać innym? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy weekendowych 
warsztatów, zorganizowanych 7 i 8 listopada 2015 r. w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w 
Tarnowie. Gościem był prezes Zarządu Stowarzyszenia Krzysztof Drwal. Spotkanie było adresowane do 
dzieci i młodzieży będących pod stałą opieką Centrum. Uczestnicy warsztatów poznali działalność 
Stowarzyszenia i rodzaj świadczonej pomocy. Na zakończenie odbyła się dyskusja wokół tematów 
poruszanych w czasie weekendowego spotkania.

8 listopada 2015 r. Stowarzyszenie zorganizowało po raz trzeci Koncert Zaduszkowy w Teatrze im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie. Przed publicznością wystąpili: Piotr Kita (śpiew, piano), Paweł Mazur 
(śpiew, bass), kwartet smyczkowy Con Affetto, Stanisław Migała (gitara), Sylwester Malinowski 
(perkusja). Koncert, podobnie jak dwa poprzednie, poprowadził Krzysztof Borowiec. Głównym 
Partnerem III Koncertu Zaduszkowego była Grupa Azoty.

Druk: MPiPS 6



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)

6500

6

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

Spotkanie ze św. Mikołajem dla podopiecznych Stowarzyszenia zorganizowali 4 grudnia 2015 r. 
wolontariusze z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu. W zabawie wzięły udział głównie dzieci 
uczęszczające na zajęcia do Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej. Pomysłodawczynią i organizatorką 
wydarzenia były: Joanna Ptak i Elżbieta Kuta, nauczycielki Gimnazjum, wspierane przez innych 
nauczycieli oraz rodziców szkoły wraz z uczniami ze szkolnego koła wolontariatu. Spotkanie dzieci z 
niepełną sprawnością z ich sprawnymi starszymi kolegami było wyjątkowe i pełne empatii. Na 
zakończenie wspólnej zabawy, wszystkich odwiedził z prezentami św. Mikołaj.  Spotkanie 
dofinansowała Fundacja PZU w ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie pn. „Zmieniamy 
ICH JUTRO na LEPSZE”.

2 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie zorganizowało wystawę bożonarodzeniową w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Prezentowano ręcznie 
wykonane kartki bożonarodzeniowe, ozdoby i bibeloty. Prace można było kupić na miejscu. Na 
kiermasz towarzyszący wystawie złożyły się też wigilijne opłatki i "Kalendarz bez barier", wydany z 
okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia.
Podobny kiermasz odbył się w dniach 3-20 grudnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia.

17 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego 
KRYSZTAŁY SOLI w kategorii najpopularniejszej organizacji, cieszącej się największym zaufaniem wśród 
mieszkańców Małopolski. Uroczystość odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w 
Krakowie podczas VIII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie.

W 2015 r. Stowarzyszenie współpracowało z Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie oraz 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu, gdzie działają koła wolontariuszy. W bieżącą i 
okazjonalną działalność Stowarzyszenia zaangażowało się 40 wolontariuszy.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowane.
Prowadzenie Aktywnej 
Świetlicy 

85.59.B

Druk: MPiPS 7



Terapeutycznej dla 
dzieci i młodzieży z 
niepełną sprawnością i 
ich 
rodziców/opiekunów 
prawnych.
Do Aktywnej Świetlicy 
Terapeutycznej 
zapisanych było 28 
dzieci (w roku szkolnym 
2014/2015) oraz 20 
dzieci (w roku szkolnym 
2015/2016), którym – 
po diagnozie – 
zaproponowano udział 
w konsultacjach i 
zajęciach 
logopedycznych, 
psychologicznych, 
arteterapeutycznych, 
polisensorycznych, 
dogoterapeutycznych, 
muzykoterapeutycznyc
h, ruchowych i 
ogólnorozwojowych, 
terapię behawioralną, 
trening umiejętności 
społecznych. 
Uczestnikami zajęć były 
dzieci z różnorodną  
niepełnosprawnością  
psychoruchową i 
zaburzeniami 
emocjonalnymi w 
wieku od 2 do 16 lat, 
bez względu na miejsce 
zamieszkania, 
kryterium dochodowe i 
poziom deficytów. 
W okresie 
sprawozdawczym w 
Aktywnej Świetlicy 
Terapeutycznej 
zrealizowano 711 
godzin 
terapeutycznych, w 
tym:
- 53 godziny zajęć 
logopedycznych,
- 74 godziny zajęć 
ruchowych, 
usprawniających, z 
gimnastyką korekcyjną,
- 197 godzin zajęć 
dogoterapeutycznych,
- 197 godzin zajęć z 
pedagogiki leczniczej 
Marii Montessori i w 
gabinecie światła,
- 50 godzin zajęć 
muzykoterapeutycznyc
h, 

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

Druk: MPiPS 8
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- 34 godziny zajęć 
psychologicznych,
- 106 godzin zajęć 
integracji sensorycznej.

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Uruchomienie z dniem 
1 września 2015 r. 
działalności 
Niepublicznej Poranii 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 
Tarnowie.
W okresie od 1 
września do 31 grudnia 
2015 r. Poradnia 
przyjęła 41 dzieci i 
zrealizowała 313 godzin 
terapeutycznych, w 
tym:
- 22 godziny zajęć 
logopedycznych,
- 3 zajęcia 
muzykoterapii,
- 12 zajęć 
psychologicznych,
- 203 zajęcia integracji 
sensorycznej,
- 67 godzin zajęć 
treningu umiejętności 
społecznych,
- 6 godzin 
fizjoterapeutycznych.
Ponadto w Poradni 
został powołany Zespół 
Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju 
Dziecka. W okresie od 1
 września do 31 grudnia 
2015 r. w Poradni 
zostało objętych 
pomocą w ramach 
Wczesnego 
Wspomagania  7 dzieci, 
dla których 
zrealizowano:
- 12 godzin zajęć 
logopedycznych,
- 13 godzin zajęć 
psychologicznych,
- 22 godziny zajęć 
integracji sensorycznej,
- 8 godzin 
fizjoterapeutycznych. 

Patronowanie 
sympozjom naukowym, 
ścisła współpraca ze 
szkołami różnych 
szczebli, uczelniami 
wyższymi, 
przedszkolami.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
Wsparcie rzeczowe dla 
podopiecznych - 
organizacja i 
współorganizacja 
spotkań świątecznych z 
poczęstunkiem i 
upominkami dla dzieci. 
Współorganizacja bali 
dobroczynnych z 
udziałem 
podopiecznych. 
Zaangażowanie w 
przedsięwzięcia 
podejmowane przez 
organizację i 
reprezentantów 
lokalnego środowiska - 
zaangażowanie uczniów 
szkół, nauczycieli, 
rodziców, drobnej i 
średniej 
przedsiębiorczości.
Realizacja projektów - 
dzięki pozyskanym 
funduszom - mającym 
na celu organizację 
czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży z 
niepełną sprawnością, 
ich 
rodzicom/opiekunom 
prawnym, rodzicom.

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zapewnienie opieki 
terapeutycznej 
dzieciom i młodzieży 
oraz 
rodzicom/opiekunom 
prawnym.
Uruchomienie 
Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
zapewniającej za 
odpłatnością 
wykonywanie badań, 
diagnoz, terapii dzieci i 
młodzieży. Odpłatnie: 
ocena gotowości 
szkolnej, diagnoza 
logopedyczna, diagnoza 
psychologiczna, 
diagnoza pedagogiczna, 
ocena procesów 
przetwarzania 
sensorycznego dzieci i 
młodzieży.
Działalność Gabinetu 
Integracji Sensorycznej 
realizującego za 
odpłatnością zadania 
związane z diagnozą i 
terapią dziecka.
Organizowanie szkoleń 
dla 
rodziców/opiekunów 
prawnych.
Organizowanie 
warsztatów 
wyjazdowych dla 
rodziców/opiekunów 
prawnych z zakresu 
wychowania dziecka z 
niepełną sprawnością.

85.59.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność 
wspomagająca 
edukację. Realizacja 
zadań na rzecz dzieci 
żyjących na terenach 
wiejskich.
Podejmowanie działań 
wzbogacających ofertę 
poprzez organizację 
stałych, regularnych 
zajęć sportowych, 
kulturalnych i 
oświatowych. 
1 lipca 2015 r. 
Stowarzyszenie 
rozpoczęło realizację 
projektu pn. 
„Zmieniamy ICH JUTRO 
na LEPSZE”. Było to 6-

85.60.Z

Druk: MPiPS 11



miesięczne działania na 
rzecz dzieci z niepełną 
sprawnością, żyjących 
na terenach wiejskich. 
Program objął 
najmłodszych z okolic 
Wojnicza i Zaczarnia. 
Stowarzyszenie znalazło 
się w gronie 25 
organizacji, które 
otrzymały dotację 
Fundacji PZU w 
konkursie „Młodzi 
niepełnosprawni – 
pełnosprawni z PZU 
2015”. Na realizację 
zadania przyznano 50 
tys. zł. Ocenie poddano 
ponad sto wniosków. 
Nasz projekt znalazł się 
w elitarnym gronie 
najlepiej ocenionych 
przez 4-osobową 
komisję konkursową 
złożoną z niezależnych 
ekspertów i 
przedstawicieli Fundacji 
PZU.
Projekt zakładał szereg 
działań 
terapeutycznych dla 
dzieci z niepełną 
sprawnością - regularne 
zajęcia z integracji 
sensorycznej, spotkania 
z pedagogami i 
terapeutami, logopedą, 
psychologiem, 
fizjoterapeutą i 
muzykoterapeutą, bal 
integracyjny połączony 
ze spotkaniem ze św. 
Mikołajem, warsztaty 
dla rodziców.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. 
Wsparcie rzeczowe dla 
podopiecznych - 
organizacja i 
współorganizacja 
spotkań świątecznych z 
poczęstunkiem i 
upominkami dla dzieci. 
Współorganizacja bali 
dobroczynnych z 
udziałem 
podopiecznych. 
Zaangażowanie w 
przedsięwzięcia 
podejmowane przez 
organizację i 
reprezentantów 
lokalnego środowiska - 
zaangażowanie 
uczniów szkół, 
nauczycieli, rodziców, 
drobnej i średniej 
przedsiębiorczości. 
Realizacja projektów - 
dzięki pozyskanym 
funduszom - mającym 
na celu organizację 
czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży z 
niepełną sprawnością, 
ich 
rodzicom/opiekunom 
prawnym, rodzicom.

88.99.Z

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

Druk: MPiPS 13
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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) 409,721.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150,195.89 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 59,778.85 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 67,996.63 zł

d) Przychody finansowe 1,403.44 zł

e) Pozostałe przychody 130,346.45 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.01.Z Reklama.
Działalność reklamowa - pozyskiwanie środków 
na działalność statutową poprzez współpracę z 
reklamodawcami i sponsorami wydarzeń 
organizowanych przez Stowarzyszenie. 
Ekspozycja nośników reklamowych na terenie 
placówek organizacji, na stronie internetowej 
organizacji, w portalach społecznościowych, w 
których organizacja posiada swoje profile. Stała 
współpraca z Grupą Azoty S.A. Doraźna 
współpraca z lokalnymi i regionalnymi 
podmiotami.
Współpraca z mediami. Świadczenia 
reklamowe. Wydanie "Kalendarza bez barier" na 
2016 r. Organizacja koncertów i wydarzeń 
kulturalnych - występy ogólnopolskich gwiazd - 
w 2015 r. - Mieczysław Szcześniak, Monika 
Kuszyńska.

17.29.Z Produkcja wyrobów z papieru i tektury.
Rękodzieło artystyczne - wykonywanie prac 
plastycznych, kartek świątecznych i 
okolicznościowych, ozdób, stroików i bibelotów. 
Sprzedaż rękodzieła artystycznego. 
Wykonywanie prac na zamówienie, zlecenie. 
Zaangażowanie podopiecznych, rodziców, 
terapeutów, wolontariuszy - uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu działania 
organizacji. 
Wydanie "Kalendarza bez barier" na 2016 r. pod 
patronatem Rzecznika Praw Dziecka. 
Organizacja wystaw i kiermaszów z rękodziełem 
artystycznym. Ekspozycje plenerowe w czasie 
imprez masowych, pikników i koncertów. 
Promocja rękodzieła artystycznego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 39,672.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 71,846.45 zł
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0.00 zł

33,569.55 zł

38,276.90 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 103,813.85 zł

0.00 zł

55,858.20 zł

47,955.65 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 194,388.66 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 16,362.44 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 37,920.65 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: 392,066.15 zł 37,920.65 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

246,608.20 zł 37,920.65 zł

75,395.73 zł 0.00 zł

1 Wynajem pomieszczeń na realizację zajęć terapeutycznych dla dzieci. 9,642.85 zł

2 Adaptacja pomieszczeń terapeutycznych, wymiana instalacji elektrycznej, dostosowanie do 
potrzeb dzieci z niepełną sprawnością.

12,951.43 zł

3 Wynagrodzenia terapeutów. 12,525.00 zł

4 Materiały terapeutyczne. 2,801.37 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 -96,412.31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15,616.88 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 25,069.52 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

42,927.11 zł

0.70 zł

20,925.61 zł

6,208.80 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 25,069.52 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)

2.0 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)

2.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

24.00 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

46.00 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

6.00 osób

40.00 osób

33.00 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

4.00 osób

29.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 159,739.76 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20,878.38 zł

20,878.38 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 138,861.38 zł

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

159,739.76 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 29,745.36 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 129,994.40 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)

13,311.65 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

6,275.00 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)

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)

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

1 "Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży z wadą słuchu lub 
zaburzeniami 
sensorycznymi"

Terapia i rehabilitacja dzieci i 
młodzieży, organizacja 
systematycznej pomocy 
logopedycznej, psychologicznej, 
fizjoterapeutycznej oraz z 
zakresu integracji sensorycznej.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd 
Miasta Tarnowa

9,500.00 zł

2 "Terapia i rehabilitacja dzieci 
z zespołem Downa i 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi"

Terapia i rehabilitacja dzieci, 
organizacja systematycznych 
zajęć terapeutycznych, spotkań 
z pedagogiem, logopedą, 
fizjoterapeutą.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd 
Miasta Tarnowa

5,000.00 zł

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

1 "Razem zmieniamy ICH 
JUTRO na LEPSZE"

Zapewnienie stałej opieki 
terapeutycznej 20 dzieciom, 
szkolenie dla rodziców, 
integracyjne warsztaty 
wyjazdowe dla dzieci i 
młodzieży sprawnej i z niepełną 
sprawnością, konferencja 
naukowa, wydanie poradnika 
terapeutycznego, budowa 
tarasu sensorycznego.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich FIO

33,569.55 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Krzysztof Drwal, Prezes 
Zarządu/Tarnów, dnia 17 czerwca 

2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie 1

2 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie 1

3 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 1

2016-06-15

Druk: MPiPS 20




