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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica TUROWSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-685 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89-538-92-61

Nr faksu 89-538-92-51 E-mail i.irzyk@wyjatkoweserce.pl Strona www 
http://zpe.olsztyn.pl/28/wspomaganiarozwojudzieci

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-15

2004-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51143628800000 6. Numer KRS 0000081499

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

Wanda Agnieszka 
Jabłońska

Przewodnicząca TAK

Maria Helena Jasińska - 
Zamarja

Wiceprzewodnicząca TAK

Anna Mierzejewska - Małż Wiceprzewodnicząca TAK

Małgorzata Maria 
Michałowska

sekretarz TAK

Mariola Anna Ptak - Samsel Skarbnik TAK

Agnieszka Nowokuńska Członek Zarządu TAK

Małgorzata Danuta 
Derkowska

Członek Zarządu TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bernadeta Jabłońska Komisja Rewizyjna TAK

Renata Dorota Falkowska Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dzieci, 
młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. 
2. Pomoc rodzinie, nauczycielom, opiekunom i specjalistom  zajmującym 
się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, terapią  oraz 
opieką i pielęgnacją osoby niepełnosprawnej.
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących 
rehabilitacji, rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko 
rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci.
4. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod 
pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niepełnosprawnymi.
5. Dbałość o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
6. Wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci pełnosprawnych.
7. Organizowanie i prowadzenie różnych form: edukacji, opieki, terapii, 
warsztatów, aktywizacji zawodowej i społecznej, szkoleń, itp.
8. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii,     
edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój osób 
niepełnosprawnych.
9. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z osobami 
niepełnosprawnymi.
10.  Poszerzanie infrastruktury zapewniającej polepszenie warunków 
rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
11. Organizowanie działań o charakterze pomocy społecznej, w tym 
wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej. 
12. Wspieranie, współpraca, współdziałanie z innymi instytucjami, 
organizacjami, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi 
działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia. Współdziałanie to może mieć 
w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz pomocy w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy z innych źródeł.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)
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1. Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju  dzieci 
niepełnosprawnych, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków.
2. Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków 
konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych.
3. Stworzenie bazy danych dzieci niepełnosprawnych, gromadzenie 
informacji o możliwej pomocy oraz prowadzenie rejestru dzieci.
4. Pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji zadań 
statutowych Stowarzyszenia.
5. Współpracę z władzami samorządowymi innymi stowarzyszeniami, z 
organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu oraz z 
instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej z tym, że wszystkie dochody 
przeznaczone będą wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
7. Współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji 
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. W zakresie pomocy społecznej stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:
• świadczenie pomocy finansowej, materialnej oraz rzeczowej chorym 
i niepełnosprawnym  dzieciom oraz  ich rodzicom/ opiekunom, a także  
chorym i niepełnosprawnym  osobom dorosłym,
• świadczenie pomocy finansowej, materialnej oraz rzeczowej osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
• wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzicami/ opiekunami i  dziećmi 
chorymi 
oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Umowa nr DPS/IV51/OZKS/2020 z dnia 25.05.2020 r. 
o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod 
nazwą: „Od zależności ku samodzielności – edycja 2020 r.” pn. „Jestem ZA samodzielnością”
Wartość dofinansowania: 70 892,66  zł 
Rodzaje zadań:
• „Ja i Ty, czyli My”. Integracja społeczna młodzieży z zespołem Aspergera.

 Zajęcia realizowane od lipca do grudnia od poniedziałku do soboty. Łącznie w zadaniu wzięło udział 10 grup (64 osoby). 
Zrealizowano łącznie 51 zajęć o charakterze rekreacyjnym (153 godziny). 7 grup zrealizowało 5 spotkań, 1 grupa miała 
zorganizowanych 6 wyjść, 1 grupa spotkała się 7 razy oraz dodatkowo utworzona 1 grupa miała 3 zajęcia. Wszystkie spotkania 
realizowane były w wymiarze 3 godzin. 
 Uczestnicy mieli szanse kształtować praktyczne umiejętności społeczne, uczyli się samodzielności, zaradności życiowej, 
przestrzegania zasad, reguł i norm ogólnospołecznych, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w szkołach macierzystych 
oraz ich środowiskach społecznych. Pozwoli to również na zmniejszenie negatywnego zjawiska „pozbywania się” dzieci z 
zespołem Aspergera ze szkół masowych i umieszczanie ich w szkołach specjalnych oraz będzie zapobiegało ich wykluczeniu i 
alienacji społecznej.
 Osoby prowadzące: Julita Mikołajska, Iwona Olszewska, Katarzyna Czernik, Katarzyna Flis, Agnieszka Skindel-Bieńkowska, Olga 
Stepnowska, Katarzyna Brzezińska, Anna Raś, Róża Konopka, Lidia Giers, Izabela Jurczak

• Zajęcia: Trening koncentracji uwagi

 Zajęcia realizowane od września do grudnia od poniedziałku do soboty. Łącznie w zadaniu uczestniczyły 4 grupy (22 osoby). 
Każde spotkanie trwało dwie godziny. Łącznie każda grupa zrealizowała 
16 godziny wsparcia (8 spotkań).
 Beneficjenci zadania rozwijali swoje umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na wykonywanych czynnościach i 
przeżywanych emocjach, co pozwoli im na lepsze rozumienie własnej sytuacji, podejmowanie prawidłowych relacji z 
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rówieśnikami, a w konsekwencji również  na lepsze funkcjonowanie w szkołach macierzystych.
 Osoby prowadzące: Julita Mikołajska, Iwona Olszewska, Katarzyna Brzezińska, Katarzyna Flis, Lidia Giers, Olga Stepnowska, 
Agnieszka Skindel-Bieńkowska

• Zajęcia: Gospodarstwo domowe

 Zajęcia realizowane od września do grudnia od poniedziałku do soboty. Łącznie w zadaniu wzięły udział 3 grup (18 osób). 
Każde spotkanie trwało trzy godziny. Łącznie każda grupa zrealizowała 18 godziny wsparcia (6 sesji).
 W trakcie spotkań uczestnicy mieli szansę nabyć praktyczne umiejętności z zakresu organizacji życia codziennego, w tym 
przygotowywania posiłków, korzystania z przepisów kulinarnych czy prac porządkowych. Zostali wdrożeni do zasad właściwego 
zachowania się podczas spożywania posiłków, utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu. Zapoznali się z podstawowymi 
akcesoriami i obsługą urządzeń gospodarstwa domowego. Efektem będzie wzrost samodzielności w codziennym 
funkcjonowaniu, zaradności, odpowiedzialności czy współpracy w zespole. Wielu uczestników przełamało swoje schematy w 
spożywanych posiłkach.
 Osoby prowadzące: Katarzyna Brzezińska, Katarzyna Flis, Agnieszka Skindel-Bieńkowska, Olga Stepnowska, Róża Konopka

• Sensoplastyka

 Zajęcia realizowane od września do grudnia od poniedziałku do soboty. Łącznie w  zadaniu wzięły udział 2 grupy (11 osób). 
Były to najmłodsze dzieci z zespołem Aspergera, które uczestniczą w sobotnich zajęciach TUS. Każde spotkanie trwało 1,5 
godziny, przy czym na grupę przypadało 15 godzin wsparcia.
 Terapeuci poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną stymulowali i rozwijali zmysły: 
węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Beneficjenci w trakcie spotkań rozwijali swoją kreatywność i twórcze myślenie, 
pracowali nad samodzielnością, a przy tym znakomicie się bawili.
 Osoby prowadzące: Katarzyna Brzezińska, Katarzyna Flis, Lidia Giers, Izabela Jurczak

• Zajęcia sportowo – ruchowe

 Zajęcia realizowano od października do grudnia w sobotę. Utworzono dwie grupy (łącznie 12 osób). Każda grupa zrealizowała 
7 spotkań, czyli łącznie 14 godzin zajęć. 
 Beneficjenci rozwijali swoją sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, na siłowni, poprzez gry zespołowe czy 
wspinaczkę. Uczyli się zasad „zdrowej” rywalizacji, przestrzegania zasad i reguł, uczyli się wygrywania i przegrywania, sukcesu i 
porażki, solidarności i przynależności, współdziałania w zespole i komunikacji.  
 Osoby prowadzące: Monika Szołna, Piotr Boguta

• Letni maraton terapeutyczny

 W maratonie uczestniczyło 15 dzieci (trzy turnusy po 5 osób). Każda grupa miała 6 godzin zajęć dziennie, tj. 30 godzin w 
ramach jednego maratonu.
Termin realizacji dla wszystkich trzech grup: 
06.07.2020 - 10.07.2020  godz. 8:00-14:00
 Dzieci z zespołem Aspergera w trakcie letniego maratonu terapeutycznego utrwaliły i zgeneralizowały swoje umiejętności 
społeczne kształtowane w ciągu roku szkolnego podczas weekendowych spotkań terapeutycznych. Mieli również szansę 
atrakcyjnie i ciekawie spędzić czas wolny, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy.
 Osoby prowadzące: Julita Mikołajska, Iwona Olszewska, Agnieszka Skindel-Bieńkowska, Olga Stepnowska, Katarzyna 
Brzezińska, Anna Raś

• Indywidualne wsparcie dla rodzica
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 Zadanie realizowane od września do grudnia dla rodziców dzieci uczęszczających na grupowe zajęcia w ramach integracja 
społecznej dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Spotkania z rodzicami odbywały się od poniedziałku do soboty, godziny 
ustalane były indywidualnie. Łącznie zrealizowano 25 godzin wsparcia.
 Rodzice zostali włączeni w proces rehabilitacji społecznej swoich dzieci. Pozwoliło im to rozwinąć kompetencje w zakresie 
opieki i kierowania procesem rozwoju swojego dziecka. Dzięki temu mają szanse świadomie współuczestniczyć w terapii 
swojego dziecka i są partnerami specjalistów w działaniach wspierających proces rehabilitacji. 
 Osoby prowadzące: Iwona Olszewska, Julita Mikołajska, Olga Stepnowska, Agnieszka Skindel-Bieńkowska, Lidia Giers, 
Katarzyna Brzezińska, Katarzyna Flis, Izabela Jurczak

• Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zagrożonych alienacją społeczną

 Wsparciem objęto 11 osób. Spotkania odbywały się od poniedziałku do soboty w okresie od września do grudnia. Każdy z 
uczestników miał zagwarantowane 20 godzin wsparcia. 
 W zajęciach uczestniczyły te osoby z zespołem Aspergera, które w szczególny sposób są narażone alienacją społeczną, 
wykluczeniem i w konsekwencji wystąpieniem zaburzeń psychicznych Uczestnicy wdrażani byli do kontrolowania negatywnych 
emocji, co w konsekwencji miało wyeliminować ryzyko występowania stanów depresyjnych, lęków i niepokojów. 
 Osoby prowadzące: Julita Mikołajska, Iwona Olszewska, Izabela Jurczak, Lidia Giers

 Dwa zadania zaplanowane w projekcie nie zostały zrealizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną, tj. szkolenia 
wspierające terapię z zakresu zespołu Aspergera dla nauczycieli oraz warsztaty „Mam zespół Aspergera” – zajęcia dla uczniów 
starszych klas szkoły podstawowej i liceum. Środki niewykorzystane na poniższe zadania przesunięto na działania wskazane 
powyżej.

II. Umowa nr KE.121.2020/ES z dnia 16.09.2020 r. 
na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pt. „Pięć tysięcy róż” zawarta z 
Województwem Warmińsko-Mazurskim

Wartość dofinansowania: 5 000,00  zł 
Przeprowadzono 32 godziny warsztatów teatralnych w okresie od września do grudnia 2020 r. dla uczestników Integracyjnego 
Teatru Tańca AUTentYcZni My. W zajęciach teatralnych uczestniczyło łącznie 21 beneficjentów. Wszyscy uczestnicy mieli okazję 
rozwinąć i udoskonalić swoje umiejętności i warsztat aktorski. Efektem tego było przygotowanie spektaklu "Pięć tysięcy róż", 
który jednak ze względu na wprowadzone ograniczenia i obostrzenia nie został zaprezentowany bezpośrednio na scenach 
Gminnych Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie i Dywitach. Niemiej jednak spektakl został nagrany i udostępniony do obejrzenia w 
wersji online. Mamy nadzieję, że przygotowana sztuka będzie miała jednak szansę być zaprezentowana bezpośrednio 
publiczności. Realizując ofertę mieliśmy szansę pokazać, że twórczość osób niepełnosprawnych nie musi być nieprofesjonalna, a 
jej miejsce nie jest poza głównym nurtem teatralnej twórczości osób zdolnych. Z drugiej strony stworzyliśmy okazję udziału w 
kulturze, odbiorze treści kulturalnych i możliwość bezpośredniego przekazania innym swoich osiągnięć twórczych przez osoby 
niepełnosprawne.
Osoby prowadzące: Anna Wangin – Dmyterko, Magdalena Bielicka, Beata Malko

III. Umowa nr 24/2020 S.524.4.22.2019 z dnia 24.02.2020 r. 

na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pt. „Chcę być aktywny 
– zajęcia sportowe na basenie dla osób niepełnosprawnych” zawarta z Gminą Olsztyn

Wartość dofinansowania: 2 000,00 zł

W wyniku realizacji zadania 10 zawodników niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie zostało przeszkolonych w zakresie 
pływania metodą Hallwick. Łącznie zrealizowano 56 godzin treningów, z czego każdy uczestnik skorzystał z  28 godzin 
treningowych. W ramach zadania utworzono dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Dzięki udziałowi w projekcie 
promowaliśmy aktywny styl życia i rozwijaliśmy sprawność fizyczną naszych podopiecznych na co dzień uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej.
Osoba prowadząca: Dorota Puchajda, wolontariusz: Janusz Puchajda

IV. Umowa nr UEB/000020/14/D z dnia 13.10.2020 r.
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o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami” zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartość dofinansowania: 16 632,00 zł

Projekt przyczynił się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań 
zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w 
sytuacji zagrożenia COVID-19.
Uzyskane w ramach grantu środki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich 
stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wysokość grantu została uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz 
liczby pracowników.

V. Umowa Nr 2/02/2020/205/02 z dnia 28.02.2020 
na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci/ uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Olsztyna z 
domu do Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowskiego 1 w Olsztynie oraz z Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. 
Turowskiego 1 w Olsztynie do domu wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki w Zespole w 
okresie marzec - grudzień. Umowa zawarta z Gminą Olsztyn.
Transportem było objętych 13 dzieci/ uczniów.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

1. Na koniec 2020 r. aktywne były 122 umowy o prowadzenie subkonta w ramach pomocy społecznej. 
Łącznie złożono w ciągu roku 236 wniosków o wypłatę środków zgromadzonych na subkontach na łączną kwotę 182 197,06 zł. 
Środki do wykorzystania na dzień 31.12.2020 r. to kwota 476 559,53 zł.

2. W 2020 r. w ramach 1% uzyskano środki w wysokości 295 411,05 zł, z czego 
226 421,72 zł to kwota przekazana na podopiecznych Stowarzyszenia w ramach prowadzonych subkont.

3. W ramach działalności statutowej sfinansowane/ dofinansowane ze środków finansowych stowarzyszenia zostały następujące 
działania:

 darowizna dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego PALIUM na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych w 
sytuacji zagrożenia COVID-19 – 5 000,00 zł
 finansowanie treningów mieszkaniowych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – 1 075,07 zł
 wynagrodzenie terapeutów prowadzących Integracyjny Teatr Tańca AUTentYcZni My – 

873,60 zł
 finansowe wsparcie nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie celem podniesienia jakości kształcenia na 
odległość – 14 279,78 zł

4. W ramach Punktu konsultacyjno – diagnostycznego zrealizowano następujące działania: 
 29 godzin diagnoz w ramach działalności gospodarczej 
 12 godzin w ramach działalności gospodarczej na przygotowanie opinii. 
 Zostało wydanych 13 opinii w ramach Punktu. 
 Zdiagnozowano 13 osób w ramach diagnoz płatnych.
Osoby prowadzące diagnozę i przygotowujące opinie: Małgorzata Derkowska, Katarzyna Czernik, Lidia Giers, Izabela Mierzejek, 
Katarzyna Pierini-Szulc
W ramach działalności gospodarczej Punktu prowadzone były również zajęcia indywidualne. Przepracowano 44,5 godziny zajęć 
indywidualnych.
Osoby prowadzące zajęcia indywidualne: Julita Mikołajska, Beata Kułakowska, Lidia Giers, Monika Jakubowska, Elżbieta 
Chylińska-Karpowicz, Alina Deresińska-Grynfelder, Krystyna Kowalczyk
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5. W 2020 r. kontynuowano działania w ramach Punktu konsultacyjnego Strefa Głosu. Udzielono 30 konsultacji i przygotowano 2
 opinie. W czasie pandemii prowadzono konsultacje online poprzez komunikatory Messenger, WhatsApp, email. Były to kontakty 
o charakterze interwencyjnym. 
Wsparcie w Punkcie dotyczyło przede wszystkim zapoznania osób z zaburzeniami mowy i komunikacji z nowymi technologiami 
wspomagającymi proces nauki i terapii, popularyzację dostępu do wiedzy i oferty rynkowej komunikatorów, trenażerów ustno-
twarzowych i multimedialnych programów komputerowych. Założeniem, które przyświeca działaniom jest, że choć nie każdego 
można nauczyć mówić, to każdego – niezależnie od wieku, rodzaju czy przyczyn niepełnosprawności - można  nauczyć 
skutecznej komunikacji. Wszystkie usługi świadczone były osobom zainteresowanym bezpłatnie.
Osoby prowadzące: Elżbieta Chylińska-Karpowicz, Krystyna Kowalczyk

6. Kontynuowano działalność Punktu konsultacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących, w ramach którego bezpłatnych 
porad udzielają psycholog, tyflopedagodzy oraz doradca zawodowy. Ze wsparcia mogą korzystać zarówno dzieci i młodzież, jak 
również ich rodzice oraz dorosłe osoby z dysfunkcjami wzroku. W 2020 r. udzielono 6 konsultacji oraz 2 konsultacjie e-mailowe z 
ortoptystą.
Osoby prowadzące: Barbara Zenik, Ewa Pietrzykowska

7. W 2020 r. funkcjonowało w ramach Stowarzyszenia 10 grup realizujących zajęcia w zakresie     Treningu Umiejętności 
Społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera. Zajęcia przeznaczone były dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób z Zespołem Aspergera mających trudności w funkcjonowaniu w różnych sytuacjach społecznych. 
Każda grupa prowadzona była przez dwóch terapeutów, realizujących podczas zajęć zagadnienia zawarte w programach zajęć 
opracowanych na początku roku szkolnego. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu od stycznia do grudnia z wyłączeniem 
miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień). Od marca do czerwca zajęcia zostały zawieszone z powodu pandemii spowodowanej 
SARS-CoV-2.  6 grup zrealizowało 12 zajęć (36 godzin), 3 grupy odbyły 10 zajęć (30 godzin), 1 grupa zrealizowała 11 spotkań (33 
godziny). Reasumując w roku 2020 dziesięć grup zrealizowało 113 zajęć TUS. Grupy liczyły od 5 do 7 uczestników. 
W 2020 roku wpłynęło 23 nowych wniosków o przyjęcie uczestników na grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. 
Przyjętych zostało 16 uczestników, nie przyjęto 7 uczestników (z powodu trudnych zachowań, braku orzeczenia (diagnozy) lub 
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zespół Aspergera kandydata, rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 4 dla Dzieci 
z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi bądź braku miejsca w konkretnej grupie). W trakcie roku zrezygnowało z 
zajęć 16 uczestników. Rezygnacja z zajęć spowodowana była m.in. rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej nr 4 dla Dzieci z 
Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, nasilającymi się zachowaniami trudnymi, uczęszczaniem na zajęcia TUS w 
szkołach macierzystych uczniów lub innych placówkach. Łącznie zajęciami grupowymi TUS objętych było 75 uczestników.
Osoby prowadzące zajęcia: Julita Mikołajska, Iwona Olszewska, Katarzyna Czernik, Katarzyna Flis, Agnieszka Skindel-Bieńkowska, 
Olga Stepnowska, Monika Borejko-Szafran, Katarzyna Brzezińska, Lidia Giers, Izabela Jurczyk

8. Stowarzyszenie kontynuowało działania w ramach kampanii mających na celu podniesienie świadomości społecznej 
dotyczącej funkcjonowania osób z autyzmem. Działania podnoszące świadomość społeczną obejmowały również realizację 
materiałów filmowych przygotowywanych m. in. przez Telewizję Kopernik.

9. W 2020 w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzona była rehabilitacja społeczna i zawodowa  dla 77 niepełnosprawnych, 
dorosłych uczestników (52 mężczyzn i 25 kobiet). Najmłodszy uczestnik miał 21 lat, najstarszy 57. Wszyscy posiadali orzeczenia o 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Uczestnicy to mieszkańcy Olsztyna i powiatu Olsztyn (8 osób). 
Duża grupa uczestników (24 osoby) ze względu na swoje dysfunkcje była dowożona i odwożona  na zajęcia warsztatowym 
busem. Warsztat działał  w godzinach 7-15, a uczestnicy przebywali 7 godzin dziennie na zajęciach. We wrześniu 2020 r. przyjęto 
do WTZ 9 nowych uczestników, którzy zakwalifikowani zostali na zasadzie wolontariatu, a od stycznia 2021 r. będą 
pełnoprawnymi uczestnikami z dofinansowaniem ze środków PFRON. Zatem WTZ od stycznia 2021 r. będzie liczył 86 
uczestników.
Zajęcia odbywały się w 15 profilowanych pracowniach: krawiecka, zaradności osobistej, ceramiczna, rękodzieła, plastyczna, 
komputerowa, poligraficzno-introligatorska, gospodarstwa domowego, obróbki drewna, metalowo-elektryczna, techniczno-
ekologiczna, ogrodnicza, relaksacyjna, dekoratorska, turystyczno-medialna.
Warsztat  zatrudniał 24 wykwalifikowane osoby (instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, psycholog, kierowca i asystenci 
osób niepełnosprawnych). Zajęcia odbywały się  w nowoczesnych pomieszczeniach, dobrze wyposażonych. W warsztacie 
prowadzona była rehabilitacja fizyczna, dostępne były formy hydroterapii i fizjoterapii. Zajęcia ruchowe odbywały się w 
dostosowanej sali gimnastycznej i siłowni. 
Rok 2020 okazał się trudny ze względu na pandemię. Warsztat funkcjonował z dużymi przerwami, co związane było z decyzjami 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zawieszenie działalności miało miejsce w okresach: 12.03.2020-25.03.2020, 26.03.2020-
10.04.2020, 11.04.2020-24.04.2020, 25.04.2020-10.05.2020, 11.05.2020-24.05.2020, 20.10.2020-23.10.2020, 24.10.2020-
06.11.2020, 07.11.2020-04.12.2020, 05.12.2020-31.12.2020.
W krótkich okresach działalności warsztat starał się funkcjonować w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami gwarantującymi 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

249

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zachowanie bezpieczeństwa uczestników i pracowników.
Udało się między innymi zorganizować wystawy w warsztatowej „Galerii pod jabłonką”, w tym jedną w formie on-line.
11 lutego odbył się wernisaż „NieZwykła Codzienność” - to tytuł prac fotografów Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia 
Fotograficznego „BLUR”, którzy znaleźli 19 niezwykłych osób z niepełnosprawnościami i opowiedzieli fotografią 19 niezwykłych 
historii. Jedną z tych osób jest uczestniczka warsztatu Natalia.
W miarę możliwości na początku roku organizowane były spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz imprezy integracyjne. Część 
zajęć prowadzonych była poza terenem warsztatu. Szczególny nacisk kładziono na integrację ze środowiskiem lokalnym. W 2020 
r. uczestnicy odwiedzili m. in.: Teatr Jaracza w Olsztynie, gdzie mogli zapoznać się z tym, co dzieje się za kulisami teatru, poznać 
tajniki tworzonej scenografii, dowiedzieć się na temat pracy poszczególnych osób zaangażowanych w tworzony spektakl czy 
Aquapark Reda, gdzie spędzili dzień, który dostarczył im wielu atrakcji, a zarazem był chwilą oddechu od codziennej pracy.   
Dzięki muzykom z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej uczestnicy warsztatu mogli zapoznać się z nowymi instrumentami oraz 
wziąć udział w koncercie związanym z norweską bajką o królu Torze i jego siedmiu synach. Studenci Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego włączyli natomiast uczestników warsztatu w projekt animacyjny „Jaś i Małgosia”. 
Goszczono również Teatr Form Niezależnych Rodziny Korzunowiczów.
W okresach zawieszenia  był utrzymywany kontakt z uczestnikami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii: media 
społecznościowe, maile, telefony.

10. W ramach Klubu Wyjątkowego Rodzica działającego w Iławie przy Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce nie realizowano działań 
w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.

11. W 2020 r. Stowarzyszenie kontynuowało współpracę ze stowarzyszeniami partnerskimi rodziców tzn. Warmińsko-Mazurskim 
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie, 
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju oraz Fundacją Modrak.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Treningi koncentracji uwagi. Zajęcia realizowane 
od września do grudnia od poniedziałku do 
soboty. Łącznie w zadaniu uczestniczyły 4 grupy 
(22 osoby). Każde spotkanie trwało dwie 
godziny. Łącznie każda grupa zrealizowała 
16 godziny wsparcia (8 spotkań).
 Beneficjenci zadania rozwijali swoje 
umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na 
wykonywanych czynnościach i przeżywanych 
emocjach, co pozwoli im na lepsze rozumienie 
własnej sytuacji, podejmowanie prawidłowych 
relacji z rówieśnikami, a w konsekwencji również 
 na lepsze funkcjonowanie w szkołach 
macierzystych.
 Beneficjenci zadania rozwijają swoje 
umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na 
wykonywanych czynnościach i przeżyciach 
emocjach, co pozwoli im na lepsze rozumienie 
własnej sytuacji, podejmowanie prawidłowych 
relacji z rówieśnikami, a w konsekwencji 
rówieśnikami, a w konsekwencji również na 
lepsze funkcjonowanie w szkołach 
macierzystych.

85.60.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Warsztat "Mam zespół Aspergera" - zajęcia dla 
uczniów starszych klas podstawowej i liceum. 
Zajęcia w szkołach realizowane były od 
poniedziałku do piątku. Uczestnicy warsztatów 
mieli szanse nabycia wiedzy na temat zaburzeń 
za spektrum autyzmu, co pozwoli na 
zmniejszenie zasięgu odtrącenia i wyłączenia 
uczniów z zespołem Aspergera  z ich środowiska 
rówieśniczego, wyeliminuje akty agresji i 
stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi 
i jednocześnie pozwoli na wsparcie tych osób w 
realizacji nauki szkolnej w ich placówkach 
macierzystych.

85.60.Z 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Szkolenia wspierające terapię z zakresu zespołu 
Aspergera dla nauczycieli. W szkoleniach  wzięli 
udział nauczyciele z całego województwa. 
Zgłoszeń było zdecydowanie więcej, dlatego 
podjęto  decyzję o organizacji jeszcze 
dodatkowego spotkania ze środków własnych 
Stowarzyszenia, z którego skorzystały koleje 
chętne osoby. Chcieliśmy wyjść na przeciw 
potrzebom i oczekiwaniom wszystkich tych 
nauczycieli, którzy pragnęli pogłębić wiedzę i 
umiejętności praktyczne w zakresie pracy z 
dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera. 
Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę i 
podnieśli swoje umiejętności praktyczne na 
temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. pozwoli 
im to na lepsze zrozumienie osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zwiększy ich wrażliwość i chęć 
niesienia mądrej i dobrze ukierunkowanej 
pomocy, a w konsekwencji przyczyni się do 
poprawy funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w różnych rolach 
społecznych i w rożnych środowiskach. W dwóch 
pierwszych spotkaniach uczestniczył również 
gość, osoba z zespołem Aspergera, która 
podzieliła się swoim doświadczeniem z 
uczestnikami szkolenia.

88.99.Z 0,00 zł
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295 411,05 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 848 179,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 330 370,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 230 590,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 994 749,40 zł

d) przychody finansowe 4 387,22 zł

e) pozostałe przychody 100 643,16 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami w 
Olsztynie przy ul. Edwarda Turowskiego 1 (powierzchnia działki 11339m2 obręb 126) w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce przeznaczyło 
pod wynajem część pomieszczeń na działalność  edukacyjno-rehabilitacyjno-oświatową tj. 
1992,57m2 w budynku będącym własnością Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce przy ul. 
Edwarda Turowskiego 1. Pomieszczenia wynajmowane są dla Zespołu Placówek Edukacyjnych 
w Olsztynie.

2 86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, dotyczyła 
przede wszystkim działalności Punktu konsultacyjno - diagnostycznego dla dzieci z autyzmem, 
zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedmiotem działań było 
prowadzenie konsultacji, diagnozowanie i opracowanie opinii przede wszystkim w zakresie 
schorzeń ze spektrum autyzmu. W poradni rodzice uzyskali pomoc w postaci zdiagnozowania 
dziecka i zastosowania właściwej rehabilitacji i terapii, wspierani byli w opiece nad dziećmi i 
uczenie rozwiazywania problemów dotyczących ich trudnego zachowania.
Specjaliści wskazali indywidualne i grupowe programy terapii oraz kierowali dzieci na zajęcia 
specjalistyczne: trening umiejętności społecznych w grupie lub terapię indywidualną.

3 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niespecjalizowanych sklepach. Rękodzieło 
podopiecznych Stowarzyszenia,  w tym uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej było 
również sprzedawane podczas organizowanych na terenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w 
Olsztynie kiermaszy: walentynkowego wielkanocnego, bożonarodzeniowego, czy z okazji 1 
listopada. Niestety na sytuację zagrożenia epidemiologicznego "COVID" działalność 
rękodzielnicza była w dużym stopniu ograniczona. Ze względu na tą sytuację niemożliwa była 
praca stacjonarna w pracowniach choćby w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Podyktowane to było decyzjami rządu oraz jeśli chodzi o sam warsztat decyzją Wojewody.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 081 750,29 zł

2.4. Z innych źródeł 105 030,38 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 374 660,11 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 193 672,96 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 leczenie i rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce, w tym leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego, korzystanie z usług medycznych (wizyty lekarskie), turnusy rehabilitacyjne

193 672,96 zł

1 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce (koszty ogólnie w 2020 r.) 
Aleksander

27 114,50 zł

2 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce (koszty ogólnie w 2020 r.) 
Kinga

19 486,33 zł

3 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce (koszty ogólnie w 2020 r.) 
Anna

13 016,08 zł

4 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce (koszty ogólnie w 2020 r.) 
Maksymilian

10 500,00 zł

5 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce (koszty ogólnie w 2020 r.) 
Kacper

10 405,90 zł

6 leczenie i rehabilitacja podopiecznego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce (koszty ogólnie w 2020 r.) 
Gabriel

9 910,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

182 355,00 zł

1 665 824,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

8 850,00 zł

78 150,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

994 749,40 złg) z działalności gospodarczej
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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 164 000,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 748 234,41 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 059 531,31 zł 193 672,96 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

2 066 590,28 zł 193 672,96 zł

0,00 zł 0,00 zł

246 514,99 zł

3 745,51 zł

581 151,20 zł

161 529,33 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 11 475,90 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 748 234,41 zł

11 475,90 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

28 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

27,00 etatów

44 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 428 342,55 zł

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

1 327 227,55 zł

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

101 115,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 653,17 zł

1 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 260 333,46 zł

1 072 911,53 zł

- nagrody

- premie

96 558,31 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 90 863,62 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 168 009,09 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 327 227,55 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 WARSZTAT TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ

REHABILITACJA SPOŁECZNA I 
ZAWODOWA OSÓB Z 
UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

GMINA OLSZTYN 175 335,00 zł

2 PIĘĆ TYSIĘCY RÓŻ KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
TEART TAŃCA AUTENTYCZNI MY

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- 
MAZURSKIE

5 000,00 zł

3 CHCĘ BYĆ AKTYWNY ZAJĘCIA SPORTOWE NA 
BASENIE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSTRAWNYCH

GMINA OLSZTYN 2 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 016,83 zł

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

1 WARSZTAT TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ

REHABILITACJA SPOŁECZNA I 
ZAWODOWA OSÓB Z 
UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

MIEJSKI ZESPÓŁ REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRWANYCH

1 578 192,00 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

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 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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wanda Agnieszka Jabłońska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 JESTEM ZA 
SAMODZIELNOŚCIĄ

AKTYWACJA PSYCHICZNA I 
FIZYCZNA DZIECI Z ZESOŁEM 
ASPERGERA I ICH RODZIN

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

71 000,00 zł

3 BEZPIECZNY WTZ I 
REHABILITACJA SPOŁECZNO-
ZAWODOWA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA 
UCZESTNIKÓW WTZ W 
SYTUACJI ZAGROŻENIA COVID

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOOSPRAWNYCH

16 632,00 zł
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