
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina STEGNA

Powiat NOWODWORSKI

Ulica GDAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość JANTAR Kod pocztowy 82-107 Poczta JANTAR Nr telefonu 55 247 90 13

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjawroc.pl

Strona www www.fundacjawroc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19277818200000 6. Numer KRS 0000129427

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

Maciej Włodarski Prezes 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)

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH 
"WRÓĆ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego 
poprzez :
1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności 
sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i 
młodzieżą, 
2. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy 
medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar 
wypadków komunikacyjnych, 
3. organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 
4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci  i młodzieży 
związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, 
ochrony i promocji zdrowia. 
8. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich 
rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, 
prawną oraz materialną

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swe cele poprzez :

a) udzielanie pomocy materialnej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz 
prawnej osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonych przestępstwem 
oraz ich rodzinom, a w szczególności dzieciom i młodzieży 
pokrzywdzonym w następstwie wypadków komunikacyjnych;
b) finansowanie zakupów sprzętu i inwestycji związanych z leczeniem i 
rehabilitacją powypadkową dzieci w kraju i za granicą,
c) finansowanie leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych w kraju i za 
granicą,
d) udzielanie dotacji na organizowanie imprez wypoczynkowych, 
sportowych i rekreacyjnych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych,
e) organizowanie szkoleń ze środków własnych w celu propagowania 
wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie na drodze,
f) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób 
niepełnosprawnych, placówek edukacyjnych, prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, kulturalnych i 
sportowych oraz szerzenie aktywności zawodowej wśród osób 
niepełnosprawnych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kazimiera Włodarska członek Rady Fundacji NIE

Tadeusz Włodarski Przewodniczący Rady 
Fundacji

NIE

Janina Wagner członek Rady Fundacji NIE

Joanna Włodarska członek Rady Fundacji NIE

Maciej Włodarski syn 
Wojciecha

członek Rady Fundacji NIE

Katarzyna Jasińska Komisja Rewizyjna TAK

Grzegorz Pilarski Komisja Rewizyjna TAK

Wiesława Górecka Komisja Rewizyjna TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W roku 2014 Fundacja kontynuowała realizację działań w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, 
rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie dzieci i osób ze 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich wspierały 
systematycznie pięćdziesięcioro dzieci z głęboką, złożoną niepełnosprawnością. Głównymi zadaniami 
placówek w stosunku do podopiecznych są: poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego; 
poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności; poprawa umiejętności funkcjonowania w życiu 
codziennym; zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia, rozwój osobowości; utrzymanie dobrej 
kondycji psychicznej; rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się; 
rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, procesów w nim 
zachodzących; rozwój myślenia; rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie 
samorealizacji w tych dziedzinach; osiąganie autonomii wewnętrznej; osiągnięcie niezależności 
osobistej; rozwój umiejętności współżycia w grupie; pomoc w stawaniu się członkiem społeczności 
lokalnej. 

Dla realizacji tych celów, w ośrodkach prowadzone są różnorodne formy zajęć z dziećmi, w tym zajęcia 
rewalidacyjno-wychowacze, przez które realizowany jest obowiązek szkolny oraz edukacja ustawiczna; 
terapie:  psychologiczna, logopedyczna, socjoterapia, terapia przez sztukę; rehabilitacja lecznicza i 
opieka zdrowotna w ramach świadczeń medycznych. Duża wagę przywiązuje się także do 
uczestniczenia dzieci w życiu kulturalnym i społecznym, poprzez wizyty w kinie i teatrze; wycieczki oraz 
imprezy okolicznościowe i uczestniczenie w wydarzeniach lokalnych.

Praca z dziećmi opiera się o indywidualne programy, opracowane dla każdego dziecka, przy współpracy 
z lekarzami oraz w oparciu o diagnostykę terapeutyczną i wywiady środowiskowe. Indywidualne 
Programy Edukacyjno Terapeutyczne (IPET)  obejmują wszystkie potrzeby dziecka, z uwzględnieniem 
motywacyjnego i wychowawczego potencjału grupy.

Podczas zajęć, podopieczni OREW są usprawniani ruchowo, uczeni samoobsługi, komunikacji werbalnej 
i pozawerbalnej. Prowadzone zajęcia pozwalają na wielo zmysłowe poznawanie świata i kształtowanie 
umiejętności społecznych, wyrabianie orientacji przestrzennej oraz usprawnianie (rozwijanie): percepcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej.
Uczniowie oddziału edukacyjno-terapeutycznego realizują podstawę programową dla dzieci i młodzieży 
upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podopieczni Fundacji WRÓĆ podlegają kompleksowej terapii. Oprócz zajęć rehabilitacyjnych, 
pedagogicznych czy psychologicznych, Fundacja oferuje dzieciom zajęcia prowadzone przez 
wysokokwalifikowaną  kadrę terapeutów i rehabilitantów, systematycznie uzupełniających swoją 
wiedzę z zakresu nowoczesnych technik i metod rehabilitacji oraz terapii kompleksowej, w tym 
logopedii, surdologopedii, komunikacji pozawerbalnej.

Ogromny wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością ma przeprowadzenie w sposób ciągły, 
systematyczny i fachowy procesu rehabilitacji. Uczestnicy Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich korzystają ze wsparcia działu rehabilitacji, 
głównie poprzez udział w realizacji zadań zleconych PFRON w ramach konkursów IX i XI.

Kadra rehabilitacyjna posiada specjalistyczne przygotowanie w zakresie różnorodnych metod, m.in. 
metody neurorozwojowej NDT Bobath, PNF, Integracji odruchów dynamicznych i posturalnych wg 
metody dr Swietłany Masgutowej, Neromobilizacje w terapii manualnej, Metody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne, Nerofizjologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej; Metody 
Ackermana.

Wychowankowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach basenowych wg Koncepcji Halliwick, realizowanych 
na terenie Fundacji WRÓĆ w Jantarze, na basenie o temperaturze wody 32 st. C, dającej komfort 
psychofizyczny uczestnikom terapii. Terapia basenowa prowadzona jest przez specjalistów Koncepcji 
Halliwick, także w ramach realizacji zadań zleconych przez PFRON.

Podczas pobytu w Ośrodkach, dzieci korzystają ze wsparcia opiekunów, przygotowanych do pracy w 
ramach specjalistycznych kursów, obejmujących zagadnienia związane z opieką i pielęgnacją osób z 
niepełnosprawnością, a także z zakresu komunikacji alternatywnej i niektórych form terapii, co  ma 
szczególnie istotne znaczenie dla jednorodności procesów rozwojowych, realizowanych w Ośrodkach. 
Opiekunowie towarzyszą dzieciom od momentu odebrania ich z domu do przekazania pod opiekę 
najbliższych po zakończonych zajęciach.

Działania realizowane są przy ścisłej współpracy z ich rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników. 
Systematycznie otrzymują oni pisemną informację o przebiegu pracy z dziećmi a na zakończenie roku 
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szkolnego – kompleksową informację o efektach realizacji indywidualnych programów. Oprócz 
sprawozdań semestralnych nasi terapeuci w sposób ciągły i systematyczny kontaktowali się z rodzicami 
drogą telefoniczną, poprzez zeszyty informacji, spotkania osobiste, wywiady środowiskowe. W każdym 
miesiącu w Ośrodkach wyznaczono tzw. tydzień otwarty, w celu umożliwienia rodzicom 
indywidualnych konsultacji z terapeutami i opiekunami oraz obserwacji zajęć. Najbliżsi dzieci 
uczestniczyli w organizowanych przez OREW-y uroczystościach, są zapraszani także do udziału w 
niektórych zajęciach terapeutycznych (np. z zakresu terapii basenowych). Rodzice byli wspomagani 
także poprzez: zabezpieczenie transportu dzieci do Ośrodków, do lekarza, do sklepów ze sprzętem 
rehabilitacyjnym/ortopedycznym; asysty opiekunów i terapeutów; zaopatrzenia w środki czystości i 
higieny; zakupu leków i artykułów spożywczych; dostarczania odzieży; porady lekarzy specjalistów, 
porady dotyczące wyboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego.
W ciągu całego roku szkolnego, na bieżąco prowadzono działania, mające na celu zapewnienie wysokiej 
jakości pracy ośrodków, w tym lustracje sal pod kątem ich wystroju, przygotowania do zajęć, 
bezpieczeństwa uczestników; czystości na terenie obiektów i wokół nich; monitorowano współpracę 
terapeutów z rodzicami oraz sprawdzano prawidłowość i kompletność prowadzenia dokumentacji. 
Obowiązkiem każdego terapeuty było złożenie sprawozdań z pracy rewalidacyjno-wychowawczej za I i 
II semestr, które zostały dołączone do protokołów plenarnych rad pedagogicznych oraz złożenie ocen 
opisowych uczniów, umieszczonych następnie w arkuszach ocen. W celu doskonalenia pracy 
terapeutycznej prowadzone sa także przez czołowych trenerów i specjalistów superwizje, coachingi i 
szkolenia doskonalące dla pracowników placówek.

W roku 2014, jako wynik projektu 9.1.1, kontynuowało działanie Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
w Lasowicach Wielkich. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w 
„Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programie wychowania przedszkolnego 
„Wesołe Przedszkole i przyjaciele”. Programy powyższe zostały wzbogacone o tematy opracowane 
przez kadrę Przedszkola. Dzieci wdrażano do samoobsługi, przestrzegania ustalonych norm oraz zasad 
uczestniczenia i zabawy w grupie, zgodnego współdziałania w grupie. Dzieci uczyły się przestrzegania 
ładu i porządku w sali, odpowiedniego zachowania przy stole. Ustalono kodeks przedszkolaka, 
zawierający zasady postępowania zgodnie z katalogiem praw i obowiązków. Rozbudzano w dzieciach 
także zainteresowania światem przyrody, poprzez zajęcia tematyczne na terenie placówki (zajęcia 
plastyczne, filmy, pogadanki) oraz w terenie, w  tym wizyty w prowadzonym przez Fundacje Wróć” Mini 
ZOO oraz w okolicznych parkach krajobrazowych. Dzieci uczono aktywnego słuchania i wypowiadania 
się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole), uczestniczyły też 
w częstych zajęciach z gimnastyki buzi i języka (ćwiczenia oddech., glos., narządów artykulacyjnych). 
Prowadzone były także zajęcia muzyczne, plastyczne i techniczne, rozwijające wielokierunkowo 
umiejętności i zainteresowania. sprawności Kształtowaniu sprawności ruchowej służyły zajęcia 
gimnastyczne, spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Z obszarów wymienionych w „Podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego” szczególny nacisk położony był w na kształtowanie 
umiejętności społecznych - grzeczne zwracanie się do innych, przestrzeganie reguł obowiązujących w 
społeczności dziecięcej oraz w miejscach publicznych. Nadrzędnym celem było i jest, aby dzieci 
posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, zostały wyposażone w 
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, przewidywania skutków swoich działań. W 
zależności od potrzeb, na podstawie obserwacji rozmów z rodzicami, pracę z dziećmi 
indywidualizowano, wprowadzając zajęcia dodatkowe i wyrównawcze oraz rozszerzając propozycje 
programowe, m.in. o zajęcia komputerowe i naukę języka angielskiego. Dzieci wymagające zajęć 
wyrównawczych objęto dodatkowym wsparciem, mającym na celu rozwój zaburzonych analizatorów 
oraz wyrównanie szans edukacyjnych, prowadzonych w formie gier i zabaw.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich  objął swoim działaniem 30 dorosłych osób z 
zaburzeniami psychotycznymi.  niepełnosprawnością intelektualną. Celem głównym działań ŚDS w 
Lasowicach Wielkich jest osiągnięcie, przy aktywnym udziale uczestników, możliwie najwyższego 
poziomu ich funkcjonowania w ich naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i w 
życiu społecznym. Cele szczegółowe to: kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z 
zakresu samoobsługi (w tym usprawnianie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego); 
wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej; integrowanie 
uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – rodzinnym).kształtowanie umiejętności spędzania 
czasu wolnego; rozwijanie zaradności życiowej, zwiększenie samodzielności uczestników; rozbudzenie 
w uczestnikach pasji i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach; kształtowanie estetycznego 
postrzegania świata; poprawa i utrzymanie stanu psychofizycznego. ŚDS w Lasowicach Wielkich jest 
Domem typu A,B,C. Uczęszczają do niego osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo 
oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka jest czynna od 
poniedziałku do piątku, osiem godzin dziennie z czego 6 godzin jest przenaczone na  zajęcia i treningi. 
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Uczestnicy mają zapewniony transport w obie strony. Zajęcia z uczestnikami realizowane są głownie w 
oparciu o pracownie tematyczne, o zróżnicowanym charakterze. Pracownie zostały przygotowane tak, 
aby wspierać aktywizacje uczestników, głownie w sferze samoobsługi, sprawności organizacyjnych, 
kreatywności, sprawności manualnych, rozwoju intelektualnego, dając możliwość zróżnicowania zajęć, 
ich poziomu oraz przede wszystkim kształtowania zaradności życiowej, samodzielności, samoobsługi, 
samopomocy, integracji i zachowań społecznych. W placówce funkcjonują pracownie: kulinarna, prac 
manualnych (zajęcia z papieroplastyki, malarstwa, rękodzieła, krawiectwa, techniczno-ogrodnicza, 
ceramiczna,  komputerowo –multimedialna oraz pracownia ruchu. Dla uczestników ŚDS prowadzone są 
m.in.: poradnictwo psychologiczne, konsultacje lekarskie, organizacja spotkań okolicznościowych, 
współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika, oraz innymi 
osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, 
gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań.

W 2014 roku, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,  Fundacja 
kontynuowała realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Wróć”, realizowanego w ramach 
priorytetu 7.2.1.POKL. W działaniach Klubu uczestniczyły 74 osoby z powiatów nowodworskiego i 
malborskiego, zagrożone wykluczeniem społecznym, spośród których 40 osób w pełni osiągnęło cele 
założone w projekcie, w tym ukończyło kursy i szkolenia zawodowe. 14 uzyskało zatrudnienie.  
Zrealizowano także testowanie produktu pn.”Żuławscy Przewodnicy”, ukierunkowanego na 
kształtowanie aktywności społeczno-zawodowej uczestników poprzez promocję zasobów kulturowych, 
przyrodniczych i historycznych Żuław i Mierzei Wiślanej. Ze względu na brak środków na kontynuację, 
Klub został rozwiązany w grudniu 2014 roku.

W dalszym ciągu rozwijały swoją działalność Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz Centrum 
Rehabilitacji „Wróć”, realizujące usługi rehabilitacyjne dla pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. 
Ideą powołania NZOZ przez Fundację „Wróć” jest udzielanie wsparcia poprzez kompleksową pomoc 
medyczną oraz rehabilitacyjną osobom wymagającym zabiegów rehabilitacji, zamieszkałym na 
terenach wiejskich w bezpośredniej okolicy miejscowości Jeziernik.  Cel realizowany jest poprzez 
umożliwienie stałego kontaktu w formie konsultacji i badań lekarskich realizowanych przez lekarzy, 
specjalistów rehabilitacji leczniczej i medycznej, a także ortopedów i neurologów.
Wysoki poziom wykonywanych zabiegów gwarantuje wykwalifikowana kadra rehabilitantów i 
terapeutów. Zgodnie z ideą Centrum Rehabilitacji „WRÓC” rehabilitacja prowadzona jest w sposób 
ciągły, kompleksowy i powszechny. Zabiegi dostępne są dla mieszkańców województwa pomorskiego w 
szczególności powiatu Nowy Dwór Gdański.  Centrum posiada działy: kinezyterapii, fizykoterapii, dział 
masażu. Zespół terapeutyczny wspierany jest również przez terapeutę zajęciowego, psychologa i 
logopedę. W roku 2014 NZOZ Centrum Rehabilitacji „Wróć” udzielił świadczeń ponad 100 pacjentom. Z 
usług wypożyczalni korzysta co roku ponad 50 osób.

Obie placówki systematycznie zwiększają zakres świadczonych usług, a że są one realizowane na 
wysokim poziomie, rośnie grono odbiorców. Niestety, mimo maksymalnego zaangażowania ze strony 
placówek wydłuża się też kolejka oczekujących na świadczenia, co wskazuje na konieczność 
poszukiwania możliwości dalszego ich rozwoju.

W roku 2014 kontynuowaliśmy też  realizację projektu pod nazwą „ERKA- Edukacja, Rehabilitacja, 
Kondycja, Aktywizacja - system zintegrowany”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w 
jakości usług edukacyjnych”, obejmującego systematycznym wsparciem ponad 60 dzieci z terenów 
wiejskich powiatu nowodworskiego.

Od roku 2008 uczestniczymy w  realizacji Zadań Zleconych PFRON. W 2013 roku, w ramach projektu, 
„Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych w Różnych Typach Placówek” obok realizowanego na bazie 
ośrodka w Jezierniku programu: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - zwiększanie samodzielności 
życiowej” (konkurs nr IX), w Lasowicach Wielkich rozpoczęliśmy trzyletni program wsparcia osób 
niepełnosprawnych, pn. „Rehabilitacja-Samodzielność-Integracja” (konkurs XI). W 2014 roku z 
kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno terapeutycznego w obu konkursach skorzystało 161 dzieci i 
dorosłych.

Ponadto Fundacja realizowała także zajęcia hipoterapii, które objęły ponad 50 dzieci i młodzieży z 
województwa pomorskiego oraz w okresie letnim 19 dzieci z terenu całego kraju, spędzających wakacje 
w Jantarze. W gronie naszych podopiecznych, korzystających z hipoterapii są: dzieci poszkodowane w 
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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)

350

3

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wypadkach komunikacyjnych, dzieci z Ośrodków Rehabilitacji Edukacji i Wychowania w Jezierniku, 
Giemlicach, Lasowicach; dzieci i młodzież niepełnosprawna spędzająca wakacje na terenie Mierzei 
Wiślanej i Ośrodka Fundacji; uczniowie szkół życia, dzieci o indywidualnym trybie nauczania, dzieci 
kierowane przez lekarzy i poradnie, podopieczni Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. 

Zajęcia w Mini ZOO jak co roku skupiły zarówno uczestników prowadzonych przez naszą Fundację oraz 
okoliczne ośrodki i placówki dla osób niepełnosprawnych; szkoły i przedszkola oraz osoby 
indywidualne, w tym turystów zorganizowanych i indywidualnych w różnych grupach wiekowych.

Transportem Fundacji, jak roku, wspomagaliśmy niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu w 
dostępie do prowadzonych przez nas placówek, a także innych ośrodków medycznych i 
rehabilitacyjnych na terenie województwa i kraju.

Jesienią 2014 roku Fundacja przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu "Utworzenie Centrum 
Rekreacji RC", w ramach Małych Projektów PO RYBY. Oferta Centrum Rekreacji RC może być atrakcyjna 
dla różnorodnych odbiorców – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy stan zdrowia. Poprzez nią 
chcemy kształtować umiejętności psychoruchowe osób niepełnosprawnych, prowadzić edukację na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; uczyć podejmowania decyzji, współpracy, rywalizacji, 
osiągania celów. Niezależnie od tego, czy celem spotkania w Centrum Rekreacji RC będzie terapia osób 
z niepełnosprawnością, edukacja dzieci i młodzieży, spotkanie integracyjne pracowników czy też 
rodzinny relaks, każdy znajdzie w nim sposobność rozwiązywania różnorodnych zadań, spotkania z 
nowoczesnymi technologiami w atmosferze rozrywki i powrotu do dziecięcych zabaw. W realistycznej 
scenerii nowoczesnej zabudowy miejskiej, zawierającej budynki mieszkalne i użytkowe, Punty 
gastronomiczne, handlowe i usługowe; z różnorodnymi ciągami komunikacyjnymi, a także  
sąsiadującego z miasteczkiem placu budowy w skali 1:14 oraz na torze dryftowym o łącznej powierzchni 
ponad 280 m2 poruszać się będą 22 pojazdy budowlane, także w skali 1:14, 3 samochody specjalne 
(straż pożarna, policja), pojazdy osobowe, wyścigowe i terenowe. Uczestnicy będą wybierali pojazdy, 
które chcą obsługiwać oraz zadania do wykonania indywidualnego i w grupach. Podobnej oferty nie ma 
dotychczas na terenie całego kraju.

Druk: MPiPS 6



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie 
rehabilitacji dla 
uczestników placówek 
prowadzonych przez 
Fundację, a także osób 
indywidualnych, w tym 
szczególnie 
mieszkańców powiatów 
nowodworskiego i 
malborskiego, w 
oparciu o nowoczesną 
bazę, w tym urządzenia 
diagnostyczne i sprzęt 
rehabilitacyjny 
wysokich technologii. 
Fundacja współpracuje 
na stałe z trzema 
lekarzami - 
specjalistami 
rehabilitacji leczniczej 
oraz zatrudnia 7 
wysokokwalifikowanyc
h fizjoterapeutów, 
przygotowanych także 
w zakresie stosowania 
najnowocześniejszych 
metod i technik 
rehabilitacyjnychm w 
tym m.in. PNF, Metoda 
Ackermana, NDT 
Bobath, Metody 
Integracji Sensorycznej.

86.90.A

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 7
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie Ośrodków 
Rehabilitacyjno 
Edukacyjno 
Wychowawczych w 
Jezierniku i Lasowicach 
Wielkich. Placówki 
zapewniają opiekę 
dzienną oraz realizują 
programy edukacyjne, 
terapeutyczne, 
rozwojowe, 
rehabilitacyjne w 
oparciu o indywidualne 
plany dla każdego z 
uczestników. Uczęszcza 
do nich ponad 50 dzieci 
z głęboką, sprzężoną 
niepełnosprawnością, 
zamieszkałych na 
terenie województwa 
pomorskiego, głównie 
powiatów 
nowodworskiego i 
malborskiego. Rok 
szkolny trwa 10 
miesięcy, zajęcia 
odbywają się od 
poniedziałku do piątku. 
W placówkach 
prowadzone są także 
różnorodne zajęcia, 
mające na celu rozwój 
umiejętności 
komunikacyjnych i w 
zakresie samodzielności 
i samoobsługi 
uczestników, a także 
zachowań społecznych,  
m.in. poprzez udział w 
imprezach kulturalnych 
i sportowych.

85.59.B

Druk: MPiPS 8



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

Podstawowym 
odbiorcą działań 
Fundacji są dzieci i 
osoby dorosłe, z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, głębokim i 
znacznym 
upośledzeniem, 
wymagające 
kompleksowego 
wsparcia 
terapeutycznego i 
rehabilitacyjnego, a 
także pomocy w 
wykonywaniu 
podstawowych 
czynności. Fundacja 
wspiera zarówno te 
osoby, jak i ich rodziny, 
obciążone skutkami 
niepełnosprawności. W 
OREW uczestnicy mogą 
przebywać do 25 roku 
życia. W celu 
kontynuacji wsparcia, 
Fundacja prowadzi 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Lasowicach Wielkich, 
do którego uczęszcza 
30 osób. ŚDS jest 
placówką dziennego 
pobytu; praca z 
uczestnikami opiera się 
w oparciu o 
nowocześnie 
wyposażone 
pracownie, m.in. 
ceramiki, 
multimedialną, 
kulinarną, manualną. 
Uczestnicy mają 
zapewniony posiłek i 
dowóz.

88.10.Z

Druk: MPiPS 9
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Fundacja prowadzi, w 
oparciu o kontrakt z 
NFZ, NZOZ Centrum 
Rehabilitacji Wróć, 
które udziela wsparcia 
rehabilitacyjnego 
mieszkańcom 
województwa 
pomorskiego, w oparciu 
o kontrakt z NFZ.  
Ośrodek prowadzi  stałą 
 współpracę z lekarzami 
rehabilitacji medycznej, 
którzy dostosowują 
formy  terapii do 
indywidualnych  
potrzeb pacjenta. 
Rehabilitacja  
prowadzona   jest w 
sposób ciągły, 
kompleksowy i 
powszechny, przez 
wykwalifikowaną kadrę 
rehabilitantów, 
terapeutów i 
psychologa. Zabiegi  
dostępne są dla 
mieszkańców  
województwa 
pomorskiego.  Ośrodek  
posiada działy:  
kinezyterapii, 
fizykoterapii, masażu i 
hydroterapii. Oferta 
Centrum Rehabilitacji 
obejmuje m.in.  światło 
terapię, elektroterapię, 
magnetoterapię, 
ultradźwięki, 
laseroterapię,  masaże 
suche i wodne, 
hydroterapię, 
krioterapię, 
kinesiotaping. W ciągu 
roku Centrum  w 2014 
roku udzieliło ponad 
16000 godzin wsparcia. 
W ramach działalności 
odpłatnej, Fundacja 
prowadzi również 
Wypożyczalnię Sprzętu 
Rehabiltacyjnego.

86,90.A

Druk: MPiPS 10



działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja zapewnia 
uczestnikom 
prowadzonych przez 
siebie placówek dowóz 
z i do miejsca 
zamieszkania 
transportem własnym, 
dostosowanym do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych. W 
2014 roku dowóz był 
realizowany z 
wykorzystaniem 3 
autobusów i 8 busów. 
Uczestnicy odbywają 
podróż w towarzystwie 
opiekuna, 
przygotowanie w 
zakresie opieki nad 
osobami z 
niepełnosprawnością 
mają także wszyscy 
kierujący pojazdami. 
Koszty dowozu do 
placówek oświatowych 
(OREW) są finansowane 
ze środków gmin, 
zgodnie miejscem 
zamieszkania 
uczestników, na 
podstawie zawartych 
umów.

85.59.B

Druk: MPiPS 11



działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja posiada 
pawilon noclegowy, w 
którym znajduje się 9 
pokoi 2-3 osobowych, z 
zapleczem sanitarne 
oraz wspólną dla 
mieszkańców, w pełni 
wyposażoną kuchnię. 
Obiekt ma charakter 
sezonowy i w okresie 
letnim (o ostatniej 
soboty kwietnia do 
pierwszej soboty 
września) jest  
udostępniany odpłatnie 
turystom, 
przybywającym na 
teren Mierzei Wiślanej. 
Z miejsc noclegowych 
korzystają także 
uczestnicy Zielonych 
Szkół oraz osoby 
niepełnosprawne, w 
ramach 
zorganizowanego i 
indywidualnego 
wypoczynku. Dochody z 
odpłatnego wynajmu są 
w całości przeznaczone 
na finansowanie 
działalności statutowej 
Fundacji.

55.20.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 12
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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) 5,637,458.77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,152,708.15 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 882,864.42 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 30,200.00 zł

d) Przychody finansowe 92.53 zł

e) Pozostałe przychody 1,571,593.67 zł

814,552.03 zł

153,466.10 zł

3,063,997.36 zł

1,013,406.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 262,478.10 zł

0.00 zł

172,036.90 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z W ramach działalności gospodarczej,  Fundacja 
Wróć zrealizowała w 2014 roku kontrakt na 
świadczenie usług reklamowych, polegających 
na umieszczeniu na 3 autobusach i 3 busach 
Fundacji, dostosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych oraz realizujących te 
przewozy na terenie województwa 
pomorskiego,  w tym do prowadzonych przez 
siebie placówek, przyciągających wzrok naklejek 
informacyjnych, promujących ideę 
bezpieczeństwa dzieci na drogach, jako element 
realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej 
sponsora, prowadzonej z udziałem szkół i 
organizacji pozarządowych na terenie całego 
kraju. Dochód z działalności przeznaczono w 
całości na realizację celów statutowych 
Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,743.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,045,421.49 zł

Druk: MPiPS 13



0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

90,441.20 zł

2.4. Z innych źródeł 309,815.68 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -344,835.41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -90,662.18 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 29,386.84 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19,743.50 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,537,391.66 zł 19,743.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3,497,543.56 zł 19,743.50 zł

973,526.60 zł 0.00 zł

0.00 zł

100,301.00 zł

813.16 zł

965,207.34 zł 0.00 zł

1 Działania związane z rehabilitacją i terapią dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością 19,743.50 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 29,386.84 zł
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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)

50.0 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)

35.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

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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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)

1.00 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

1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,260,998.69 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,065,923.01 zł

1,065,923.01 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,195,075.68 zł

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

1,575,762.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 328,499.01 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,247,263.25 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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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)

188,416.56 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

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

8,502.71 zł

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

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

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

1 Ośrodek Rehabilitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczy w 
Jezierniku

Edukacja, terapia i wychowanie 
dzieci z niepełnosprawnością 
głęboką i sprzężoną; 
kompleksowe wsparcie, mające 
na celu wzrost umiejętności 
komunikacyjnych, 
samoobsługowych a także 
rozwój zachowań społecznych. 
Poprawa funkcji poznawczych i 
motorycznych, zapobieganie 
pogarszaniu się sprawności 
psychofizycznej uczestników; 
praca w oparciu o indywidualne 
programy terapeutyczne.

Gmina Jeziernik 1,302,271.40 zł

2 Ośrodek Rehabilitacyjno 
Edukacyjno Wychowawczy  
Lasowicach Wielkich

Edukacja, terapia i wychowanie 
dzieci z niepełnosprawnością 
głęboką i sprzężoną; 
kompleksowe wsparcie, mające 
na celu wzrost umiejętności 
komunikacyjnych, 
samoobsługowych a także 
rozwój zachowań społecznych. 
Poprawa funkcji poznawczych i 
motorycznych, zapobieganie 
pogarszaniu się sprawności 
psychofizycznej uczestników; 
praca w oparciu o indywidualne 
programy terapeutyczne.

Gmina Malbork 1,073,224.34 zł

3 Niepubliczne Przedszkole 
Integracyjne w Lasowicach 
Wielkich

Opieka przedszkolna nad 
dziećmi w wieku 2,5 - 6 lat;

Gmina Malbork 120,344.00 zł

4 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Lasowicach 
Wielkich

Zwiększenie zaradności, 
samodzielności życiowej i 
integracji społecznej. W naszym 
Domu uczestnicy mają 
możliwość rozwijania 
umiejętności poznawczych i 
społecznych,
spełniania swoich pasji, 
rozwijania własnych 
zainteresowań, a także 
kreatywnego spędzania czasu 
wolnego. ŚDS jest placówką 
typu ABC.

Gmina Malbork 357,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Zlecenie Zadań PFRON Celem zadania jest 
prowadzenie systematycznej 
rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością, w 
oparciu o placówki prowadzone 
przez Fundację. W projekcie 
uczestniczyło w2014 roku 98 
osób, w tym uczęszczające do 
prowadzonych przez nas 
placówek, a także SOSW w 
Nowym Dworze Gdańskim, 
OREW w Giemlicach i osoby 
indywidualne z zewnątrz - 
mieszkańcy pobliskich 
miejscowości. W ramach 
projektu udzielono wsparcia 
rehabiltacyjnego i 
terapeutycznego, 
psychologicznego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

714,756.00 zł

2 Utworzenie Centrum 
Rekreacji

utworzenie nowoczesnego 
ośrodka edukacji, rehabilitacji 
oraz rekreacji społecznej i 
rodzinnej, z wykorzystaniem 
zdalnie sterowanych pojazdów 
w skali 1:14; w aranżacji 
miasteczka ruchu drogowego ze 
strukturą architektoniczną i 
drogową 
(komunikacyjną),placem 
budowy oraz placem 
manewrowym; także w skali 
1:14

Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa 56,500.00 zł
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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

Maciej Włodarski
15 lipca 2015rok Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli 1

2 Starostwo Powiatowe w Malborku 1
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