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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica RUMIANKOWA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-665 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 692394183

Nr faksu E-mail 
marzdlainnych@gmail.com

Strona www www.mydlainnych.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-09-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20020673500000 6. Numer KRS 0000304238

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

RAFAŁ ŚREDZIŃSK PREZES TAK

ANNA ALEKSIEJCZUK WICEPREZES TAK

ANNA PUCHALSKA SKARBNIK TAK

MARTA REDUTA - 
PIECZYWEK

SEKRETARZ TAK

JUSTYNA MIKŁASZEWICZ 
(MILEWSKA)

CZŁONEK TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

EWELINA GRZEGORCZYK PRZEWODNICZĄCY TAK

RENATA MINCZEWSKA SEKRETARZ TAK

AGNIESZKA GRZEŚ CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
Pomoc Społeczna.
Ochrona i promocja zdrowia.
Działania na rzecz społeczności lokalnej.
Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez działalność pożytku 
publicznego prowadzoną w następujących obszarach: 
1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom; 
upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób z 
niepełnosprawnością oraz tworzenie i prowadzenie instytucji i placówek o 
charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym - 
Stowarzyszenie prowadziło 4 placówki aktywizacji społeczno – zawodowej 
osób z różnymi niepełnosprawnościami tj.: - Klub Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych (czynny pn- pt w godz. 13.00 – 19.00), gdzie 
samodzielności w dorosłym życiu nabywało 20 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną; Klub Aktywności TA (czynny pn- pt w 
godz. 9.00 – 17.00), gdzie aktywności w życiu społecznym i zawodowym 
uczyło się 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
zaburzeniami psychicznymi:; Centrum Wolontariusza Osoby 
Niepełnosprawnej (działające cały rok), gdzie ogółem wsparcia 
wolontariusza/ asystenta ON otrzymało 46 dorosłych osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, dzięki czemu mogli być bardziej samodzielni w 
codziennym życiu; Warsztaty Symulacji Pracy, gdzie szkolenia z zakresu 
aktywizacji zawodowej przeszło 20 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną. 

Wszyscy podopieczni ww. placówek mogli bezpłatnie korzystać z pomocy 
trenerów pracy, trenerów aktywności, pracowników socjalnych, 
asystentów ON, psychologów i doradców zawodowych

Z dniem 22.12.2015 Stowarzyszenie otworzyło pierwszy w Powiecie 
Białostockim Zakład Aktywności Zawodowej “MY DLA INNYCH”, do czego 
przygotowywało się przez kilka wczesniejszych miesięcy.  ZAZ składa się z 
dwóch działów: Sklepu Charytatywnego “MY DLA INNYCH” oraz Działu 
Produkcji i Darowizn. Do końca grudnia zatrudniliśmy w nim 10 
pracowników z niepełnospraswnością oraz 2 trenerów pracy, psychologa 
oraz księgową.  Zakład Aktywności Zawodowej “MY DLA INNYCH” został 
powołany decyzją Wojewody Podlaskiego stwierdzającą spełnienie 
wszystkich niezbędnych wymogów do jego prowadzenia oraz 
dofinansowania działalności. 

2.   Współpracę z władzami oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi 
i pozarządowymi – Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miejskim 
w Białymstoku, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w 
Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowymi Domami Samopomocy, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  Uniwersytetem w Białymstoku, 
Policealną Szkołą nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Uniwersytetem w 
Białymstoku, PUHP „LECH” Sp. z o.o, szkołami i przedszkolami, ośrodkami 
pomocy społecznej, placówkami kultury oraz innymi NGO.  
Przedstawiciele Stowarzyszenia byli członkami m.in.: Federacji Organizacji 
Pozarządowych Miasta  Białegostoku, Wojewódzkiej Sieci Organizacji 
Pozarządowych Woj.  Podlaskiego, Podlaskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Brali udział w pracach Koalicji na rzecz Osób  
Niepełnosprawnych oraz Koalicji na Rzecz Aktywnego Osiedla,  zasiadali w 
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komisjach oceny projektów w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

 3. Organizowanie konferencji, targów i wystaw – w roku 2015 
Stowarzyszenie organizowało:
-  Pokaz Mody osób z niepełnosprawnością - 12.12.2015 r. w Galerii 
Zielone Wzgórza.  Ideą wydarzenia była „równość” oraz przełamywanie 
stereotypów dotyczących niepełnosprawności. 
Stowarzyszenie współorganizowało:
- Galę Wolontariatu - 5.12.2015 r. w partnerstwie z Federacją Organizacji 
Pozarządowych Miasta Białystok oraz innymi organizacjami 
pozarządowymi, gdzie wyróżniono wolontariuszy działających w ponad 10
 białostockich NGO
Stowarzyszenie brało udział w:
- Targach Ekonomii Społecznej - 24.05.2015 r. Gdzie prezentowało ideę 
Sklepu Charytatywnego 
- spotkaniu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - Ministrem Pracy i 
Polityki Społecznej - 15.09.2015r. 
- XIII MARSZU GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -5.05.2015 r.

4. Inne działania służące rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia – 
a)  prowadzenie Sklepu Charytatywnego “MY DLA INNYCH” – miejsca 
pracy, staży zawodowych i praktyk osób z niepełnosprawnością.  
b)  wsparcie białostockich szkół z realizacji programów rozwojowych szkół 
oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację. 
c)   organizowanie i współorganizowanie konferencji, wystaw, warsztatów 
i targów promujących aktywizację społeczną i zawodową osób z         
niepełnospraw

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główna działalność Stowarzyszenia MY DLA INNYCH w 2015 roku to: 
1. Prowadzenie Klubu Aktywizacji ON
Klub pracował 12 m-cy w roku (pn – pt, w godz. 13.00-19.00) przy ul. Rumiankowej 13. Wsparciem 
objęto 25 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. w 
wieku 19 - 43 lat. Kadrę Klubu stanowili: 2 opiekunowie, pracownik socjalny, 3 asystenci ON, psycholog, 
doradca zawodowy oraz dochodzący instruktorzy zajęć ruchowych i manualnych.  
W ramach codziennej pracy uczestnicy mogli skorzystać z następujących zajęć i form wsparcia: zajęcia 
ruchowe; zajęcia manualne, zajęcia rekreacyjno – kulturalne, trening umiejętności społecznych (TUS); 
trening czynności codziennych (TCC), indywidualne wsparcie psychologiczne; doradztwo zawodowe i 
praktyki w zakładach pracy, wolontariat, warsztaty fotograficzno – komputerowe oraz 2 warsztaty 
wyjazdowe umiejętności życia codziennego. 

2. Prowadzenie Klubu Aktywności TA (nazwa projektu Trening Aktywności drogą do samodzielności)
Klub uruchomił działalność z dniem 2.05.2015 r. przy ul. Antoniukowskiej 19/60. Wsparciem objęto 23 
dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy znajdują się w aktywizacji zawodowej, pracują lub 
chcą wejść na rynek pracy. Kadrę stanowiło: 2 trenerów aktywności, 3 psychologów, 1 psychiatrę i 1 
pracownika socjalnego. Dodatkowo kadrę wspierali trenerzy do seksualności, prawa, wizażu i stylizacji, 
doradztwa zawodowego. Klub działał w dniach pn – pt w godz. 11-19 i oferował uczestnikom:  treningi 
aktywności (indywidualne i grupowe), organizację społeczności lokalnej, poradnictwo psychologiczne i 
psychiatryczne, warsztaty „Moje prawa”, „Moje ciało bez tajemnic”, „Wizażu i stylizacji” oraz warsztaty 
doradztwa zawodowego”

3. Prowadzenie Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej (CWON)
Celem głównym było wsparcie dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku w codziennym 
funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług wolontariackich na ich rzecz. Specjalnie przygotowani 
wolontariusze ON (62 osoby) zrealizowali 6983 godziny usług wolontariackich na rzecz 46 dorosłych 
osób niepełnosprawnych z terenu Białegostoku tj. pomagali w wyjściach do lekarza, kościoła, urzędów, 
na zakupy, na basem, na szkolenia, spotkania ze znajomymi, wychodzili na spacery, do kina, kawiarni, 
pomagali w porządkach domowych, spędzali czas w domu itp. Wolontariuszy w działaniach wspierali: 
asystent ON, psycholog i 2 koordynatorzy. W ciągu roku zorganizowano również 5 imprez integrujących 
wolontariuszy i podopiecznych oraz Galę Wolontariatu 5.12.2015 r. 
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4. Zakończenie realizacji projektu „Zielone światło” 
W roku 2015 kontynuowano realizację dwuletniego projektu „Zielone światło – wsparcie reintegracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy” W ramach Priorytetu VII POKL. Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku. Partnerem projektu było Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.06.2015 r. 
Celem ogólnym była pomoc w powrocie na rynek pracy grupie 40 osób niepełnosprawnych poprzez 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, odbycie staży u pracodawców, usprawnienie poruszania się po 
rynku pracy.  Cele projektu zostały zrealizowane, a projekt pozytywnie rozliczony przez Instytucję 
Wdrażającą. 

5. Kontynuacja realizacji 3 projektów rozwojowych szkół w ramach POKL Działanie 9.1.2. oraz ich 
zakończenie
W ramach Priorytetu IX POKL. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
kontynuowana była realizacja   3 projektów tj.: 

Projekt 1 „Poznać nieznane” dla Szkoły Podstawowej nr 10 dla Dzieci z Cechami Autyzmu w 
Białymstoku, prowadzonej przez Ośrodek Szkolno - Terapeutyczno - Wychowawczy dla Dzieci i 
Młodzieży z Cechami Autyzmu. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
poszerzenie ich systemów komunikacyjnych, projekt skierowany do uczniów z cechami autyzmu (10 
os.), kadry pedagogicznej oraz rodziców. Dzięki zakupionym 10. tabletom oraz zainstalowanym na nich 
aplikacjom, poprzez zajęcia pozalekcyjne indywidualne i grupowe realizowano program rozwojowy 
szkoły. 
Projekt innowacyjny w skali regionu.
Cele projektu zostały zrealizowane, a projekt pozytywnie rozliczony przez Instytucję Wdrażającą. 

Projekt 2 „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 
Białymstoku (kontynuacja projektu z roku ubiegłego) - okres realizacji 01.09.2013 – 30.06. 2015 r. W 
ramach projektu wsparciem zostało objętych 100 uczniów i uczennic klas IV – VI, którzy mogli brać 
udział w zajęciach pozalekcyjnych tj.: jęz. Niemiecki 2 grupy, jęz. Rosyjski 1 grupa, Klub Odkrywców 3 
grupy, Logiczne Myślenie 2 grupy, Reporter 2 grupy, Muzyka/Rytmika/ Taniec 1 grupa, Wolontariat 1 
grupa, Zajęcia
Dydaktyczno – Wyrównawcze (przygotowanie do egzaminu VI klas) 2 grupy. 
Cele projektu zostały zrealizowane, a projekt pozytywnie rozliczony przez Instytucję Wdrażającą. 

 Projekt 3 „Czas nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku” dla uczniów  dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 29 Białymstoku (kontynuacja projektu z roku ubiegłego) - okres realizacji 01.08.2014 – 
30.06. 2015 r.       W ramach projektu wsparciem zostało objętych 97 uczniów i uczennic klas „O” i IV-VI, 
którzy mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych tj.: J.NIEMIECKI 1 grupa, J.ANGIELSKI 1 grupa, z. 
ROZWOJOWE Z MATEMATYKI 1 grupa, Z.WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KLASY IV 1 grupa, 
Z.ROZWOJOWE POLONISTYCZNO-TEATRALNE 1 grupa, Z. ROZWOJOWE PRZYRODNICZO-KULTUROWE 
„ZIELONĄ ŚCIEŻKĄ PRZEZ PODLASIE” 2 grupy, WOLONTARIAT 1 grupa, EFEKTYWNA NAUKA 2 grupy, 
SOCJOTERAPIA 1 grupa, LOGOPEDIA - 10 uczniów,  Zajęcia kl. "O": ZAJĘCIA TEATRALNE „W ŚWIECIE 
BAŚNI I KSIĄŻKI” – wszystkie dzieci, „JĘZYK ANGIELSKI TO WESOŁA ZABAWA” – wszystkie dzieci, ZAJĘCIA 
TERAPEUTYCZNE Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI „MÓJ MAŁY WIELKI ŚWIAT” – 1 grupa. 
Cele projektu zostały zrealizowane, a projekt pozytywnie rozliczony przez Instytucję Wdrażającą. 

6. Realizacja projektu „Warsztaty Kompetencji Społecznych i Zawodowych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi- II edycja”
Okres realizacji 15.01 – 31.12.2015 r. Cel główny: podniesienie kompetencji społecznych oraz 
zwiększenie umiejętności zawodowych 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu 
odbyło się:
650 h warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych 
120 h warsztatów prozawodowych i aktywnego poszukiwania pracy  
610 h indywidualnego wsparcia trenera pracy dla podopiecznych
W projekcie wzięło udział 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 
psychicznymi. A po zakończeniu realizacji 3 osoby znalazły zatrudnienie w naszym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej “MY DLA INNYCH”
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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)

401Osoby fizyczne

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

7.Akademia Młodzieżowych Liderów „MARZ i DZIAŁAJ” 
Okres realizacji: 1.06 – 30.09.2015 r. Cel główny: wzrost kompetencji liderskich oraz propagowanie idei 
wolontariatu i młodzieżowych inicjatyw obywatelskich wśród młodzieży polonijnej zajmującej się bądź 
chcącej zając się aktywną działalnością na rzecz własnej społeczności lokalnej oraz pomocy innym.
W ramach projektu odbyły się 2 10-dniowe obozy liderskie w Polsce (Supraśl k/Białegostoku), gdzie 
grupa 40 młodych osób z Białorusi uczyło się pracy metodą projektu i podstaw wolontariatu, 
poznawało Polską kulturę i tradycję, integrowało się z polskimi rówieśnikami oraz aktywnie spędzało 
czas wakacji. 

8. Cykl warsztatów recyklingowych na zaproszenie Firmy PUHP LECH sp. z o.o.  
Warsztaty odbywały się w Kawiarni “W Starym Kinie”, prowadzili je pracownicy Sklepu Charytatywnego 
a udział brali chętni mieszkańcy Białegostoku zainteresowani nadawaniem “drugiego życia” starym 
przedmiotom i materiałom. 
W ramach cyklu odbyły  się 3 warsztaty:
- GAŁGANKOWE DYWANIKI - 10.10.2015 r.
- RECYKLINGOWA BIŻUTERIA - 24.10.2015 r. 
- DRUGIE ŻYCIE BANERA - 14.11.2015 r. 

9. Organizacja szkolenia dla kadry merytorycznej oraz członków Stowarzyszenia “MY DLA INNYCH”
W celu podniesienia wiedzy i umiejętności kadry merytorycznej prowadzonych przez Stowarzyszenie 
placówek oraz wszystkich chętnych członków w dniu 29.08.2015 r. Zorganizowane zostało wyjazdowe 
szkolenie pt. „Niepełnosprawność w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”, które na 
zasadach wolontariatu poprowadziła Pani Barbara Suszczyńska - kierownik Referatu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

10. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w specjalistycznym szkoleniu pt. „Zastosowanie 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w praktyce”

11.  ZBIÓRKA PUBLICZNA „MY DLA INNYCH”
W okresie 1.10 – 31.12.2015 Stowarzyszenie przeprowadziło pierwszą Zbiórkę Publiczną (zgłoszoną do 
MSWiA pod numerem 2015/3644/OR), której celem była aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością.  W trakcie zbiórki Stowarzyszenie zebrało kwotę 6387,82 zł.
Zbiórka została rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Udział w partnerstwie „Aktywne Osiedle” - jako jedna z kilku instytucji i organizacji działających na 
białostockim osiedlu Zielone Wzgórza włączyliśmy się czynnie w partnerstwo mające na celu 
zmniejszenie aktów wandalizmu i ksenofobii na ww. terenie. W ramach działań animowaliśmy 
mieszkańców podczas   osiedlowych festynów. 

13. Udział w spotkaniach miejskiej Koalicji Wsparcia na rzecz ON działającej przy CKU – z uwagi na 
zakres merytoryczny powołanej koalicji Stowarzyszenie wzięło udział we wszystkich zorganizowanych 
spotkaniach i włączało się we wszelkie ogłaszane inicjatywy. Braliśmy również czynny udział w imprezie 
organizowanej przez członków Koalicji tj. - Drugim Tygodniu Osób z Niepełnosprawnością 

14.  7 Urodziny Stowarzyszenia “MY DLA INNYCH” oraz I Urodziny Sklepu Charytatywnego  
W dniach 19 - 20.05.2015 r. odbyły się imprezy związane z ważnymi dla Stowarzyszenia rocznicami. 
Na terenie Sklepu Charytatywnego odbył się festyn z działaniami animacyjnymi, warsztatami 
artrecyklingowymi oraz promocjami cenowymi artykułów. A w dniu 20.05.2015 r.  wietrzenie magazynu 
kolekcji letniej za symboliczne 1 zł.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

124 dorosłe osoby niepełnosprawne
70 wolontariuszy ON 
207 uczniów białostockich szkół

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie Klubów 
dla osób 
niepełnosprawnych 
oraz wszechstronna 
pomoc osobom 
niepełnosprawnych i 
ich rodzinom - 
Stowarzyszenie 
prowadziło 4 placówki 
aktywizacji społeczno – 
zawodowej osób z 
różnymi 
niepełnosprawnościami 
tj.: - Klub Aktywizacji 
Osób 
Niepełnosprawnych 
(oferta spędzania czasu 
wolnego dla osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie); Klub 
Aktywności TA (oferta 
treningów społecznych 
indywidualnych i 
grupowych oraz 
spędzania czasu 
wolnego z rówieśnikami 
dla osób z 
niepełnosprawnościami
), Centrum 
Wolontariusza Osoby 
Niepełnosprawnej 
(oferta indywidualnej 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym w 
czynnościach dnia 
codziennego) oraz 
Warsztaty Symulacji 
Pracy (oferta 
szkoleniowa 
przygotowująca osoby z 
niepełnosprawnością 
do przyszłej pracy w 
ZAZ-ie Stowarzyszenie)

88.10.Z

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

Druk: MPiPS 6
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promocja i organizacja 
wolontariatu

Prowadzenie szkoleń i 
warsztatów 
wspierających rozwój 
organizacji 
pozarządowych oraz 
rozwój idei 
wolontariatu – 
Stowarzyszenie 
zorganizowało 2 cykle 
10-dniowe szkoleń dla 
młodzieżowych liderów 
z Białorusi w Supraślu 
k/Białegostoku, gdzie 
przekazywało 
młodzieży wiedzę z 
zakresu prowadzenia 
grup, wolontariatu, 
pracy metodą 
projektów oraz 
koordynacji praktycznej 
własnej inicjatywy 
zorganizowanej na 
Białorusi. 
Zorganizowało również 
20 godzin szkoleń dla 
swoich wolontariuszy 
Centrum Wolontariusza 
ON z zakresu podstaw 
wolontariatu i pracy z 
dorosłą osobą 
niepełnosprawną, 
pomocy osobom 
starszym oraz 
aktywizacji społecznej 
niepełnosprawnych w 
mieście Białystok.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność charytatywnej Organizowanie 
konferencji, targów i 
wystaw głównie 
dotyczącej tematyki 
osób z 
niepełnosprawnościami
. 
W 2015 roku były to: 
- konferencja dotycząca 
zatrudniania 
wspomaganego dla 
instytucji biznesu 
promująca dobre 
praktyki w zatrudnianiu 
niepełnosprawnych 
pracowników oraz 
prezentująca prawne 
aspekty takiego 
zatrudniania.  
- targi i wystawy 
twórczości 
podopiecznych 
Stowarzyszenia „MY 
DLA INNYCH” oraz 
wyrobów Sklepu 
Charytatywnego 
(wystawa zdjęć, 
wystawa rysunków, 
prezentacja towarów 
oraz wyrobów Sklepu)

82.30.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,191,511.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 915,045.86 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.19.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych 
prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Od 26.04.2014 r. Stowarzyszenie prowadzi Sklep 
Charytatywny „MY DLA INNYCH” zatrudniający 
osoby z niepełnosprawnościami. Sklep zajmuje 
się sprzedażą darowizn rzeczowych 
otrzymanych od osób prywatnych lub firm (tj. 
odzież, obuwie, książki, płyty, zabawki, artykuły 
kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz, 
artykuły papiernicze, sportowe, dekoracyjne 
oraz ozdoby i biżuterię). Pracownicy Sklepu 
odświeżają lub odnawiają otrzymane darowizny, 
wyceniają je i sprzedają za niewielką 
odpłatnością w stacjonarnym sklepie przy ul. 
Artyleryjskiej 7 w Białymstoku.

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza 
siecią sklepową, straganami i targowiskami

Od 26.04.2014 r. Stowarzyszenie prowadzi Sklep 
Charytatywny „MY DLA INNYCH” zatrudniający 
osoby z niepełnosprawnościami. Sklep zajmuje 
się sprzedażą darowizn rzeczowych 
otrzymanych od osób prywatnych lub firm (tj. 
odzież, obuwie, książki, płyty, zabawki, artykuły 
kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz, 
artykuły papiernicze, sportowe, dekoracyjne 
oraz ozdoby i biżuterię). Pracownicy Sklepu 
odświeżają lub odnawiają otrzymane darowizny, 
wyceniają je i sprzedają za niewielką 
odpłatnością np. na targowiskach, kiermaszach, 
giełdach, przez Internet

85.59.B Prowadzenia warsztatów i szkoleń oraz innych 
pozaszkolnych form edukacji, w tym szkoleń 
BHP.
Stowarzyszenie wyspecjalizowało się w 
prowadzeniu warsztatów recyklingowych tj. 
nadawanie drugiego życia starym przedmiotom 
lub przerabianie otrzymanych darowizn na 
nowe produkty np. biżuteria z koralików, 
guzików czy starych materiałów, torby z 
banerów reklamowych lub starego płótna, 
broszki, przypinki, breloczki, zabawki z 
materiałów, karty okolicznościowe ze ścinków, 
zaproszenia ślubne. 
Warsztaty prowadzone w siedzibie 
Stowarzyszenia lub na zamówienie instytucji czy 
firm.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 36,261.54 zł

d) Przychody finansowe 722.46 zł

e) Pozostałe przychody 239,481.45 zł

248,963.16 zł

101,381.78 zł

102,000.00 zł

462,700.92 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20,743.32 zł

208.00 zł

10,775.50 zł

3,372.00 zł

6,387.82 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 240,209.79 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15,512.34 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

1 wkład własny do projektu "Prowadzenie rehanilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek - Klub Aktywizacji ON"

5,700.00 zł

2 Wkład własny do projektu “Trening Aktywności drogą do samodzielności” 6,241.84 zł

3 Pozostała działalność statutowa Stowarzyszenia 3,570.50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15,512.34 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 915,045.86 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -65,019.35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,066,747.50 zł 15,512.24 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

980,065.21 zł 15,512.24 zł

0.00 zł 0.00 zł

62,443.24 zł

0.00 zł

24,236.32 zł

2.73 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

28.0 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)

12.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 694,102.43 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

271,100.00 zł

271,100.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 423,002.43 zł

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

659,267.45 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 659,267.45 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

2,741.94 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)

600.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,290.15 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

70.00 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

15.00 osób

55.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4,800.00 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)

BRAK

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 „Zajęcia manualne oraz 
ruchowe skierowane do 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualna w ramach 
Klubu Aktywizacji ON”

aktywizacja społeczna 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku

3,100.00 zł

2 Usługa wolontariusza jako 
forma rehabilitacji 
społecznej dorosłych osób 
niepełnosprawnych w 
ramach Centrum 
Wolontariusza ON

pomoc osobom 
niepełnosprawnym w 
codziennej egzystencji

Gmina Białystok 42,200.00 zł

3 „Warsztaty Kompetencji 
Społecznych i Zawodowych 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – II edycja”

aktywizacja społeczna i 
zawodowa dorosłych osób z 
niepełnosprawniściami

Gmina Białystok 50,000.00 zł

4 Warsztaty dla dorosłych 
osób z niepełnosprawnością

rozwój umiejętności osób z 
niepełnosprawnościami

Gmina Białystok 6,700.00 zł

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

1,825.00 zł

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

6,000.00 zł

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

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

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 Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewódzki Urząd Pracy - wizyta monitorująca 1

2 Państwowa Inspekcja Pracy 1

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

1 Prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek - 
Klub Aktywizacji ON

wzrost samodzielności osób z 
niepełnosprawnościami

Podlaski Oddział PFRON 206,824.00 zł

2 Usługa wolontariusza/ 
asystenta ON jako forma 
rehabilitacji społecznej 
dorosłych osób 
niepełnosprawnych w 
ramach Centrum 
Wolontariusza ON

wzrost samodzielności osób z 
niepełnosprawnościami

Podlaski Oddział PFRON 70,820.80 zł

3 Trening Aktywności drogą do 
samodzielności

wzrost samodzielności osób z 
niepełnosprawnościami

Podlaski Oddział PFRON 264,777.76 zł

4 Czas nowych możliwości w 
SP 29 w Białymstoku

rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

97,631.29 zł

5 Szkoła Rozwoju kompetencji 
kluczowych

rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

62,904.51 zł

6 Poznać nieznane rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

54,669.20 zł

7 Zielone Światło – wsparcie 
reintegracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych na rynku 
pracy

aktywizacja i reintegracja 
zawodowa 40 osób 
niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

204,270.26 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)

BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

RAFAŁ ŚREDZIŃSKI
ANNA ALEKSIEJCZUK 

ANNA PUCHALSKA
MARTA REDUTA - PIECZYWEK
JUSTYNA MIKŁASZEWICZ

Data wypełnienia sprawozdania

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 1

4 Podlaski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wizyta 
monitorująca

1
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