
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. ANTONIUK 
FABRYCZNY

Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-741 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 Średziński Prezes TAK

Anna Aleksiejczuk Wiceprezes TAK

Marta Reduta - Pieczywek Sekretarz TAK

Anna Puchalska Księgowa TAK

Justyna Mikłaszewicz Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aneta Kaczyńska Przewodnicząca 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)

Cele statutowe to:
1. Wszechstronna działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich 
otoczenia.
2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności 
osobom z 
        niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z 
niepełnosprawnością.
4. Działalność charytatywna.
5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.
6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a w szczególności osób z 
niepełnosprawnością.
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży.
11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12. Turystyka i krajoznawstwo.
13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
14. Promocja i organizacja wolontariatu.
15. Rewitalizacja.
16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i 
społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
dorosłych osób z niepełnosprawnością (88.10.Z i 88.99.Z), w tym: 
prowadzenie Klubów Aktywizacji, Zakładu Aktywności Zawodowej, 
organizacji indywidualnego wsparcia asystenckiego w domach oraz 
pozostałej niezbędnej pomocy tym osobom i ich rodzinom - prowadzimy 
Zakład Aktywności Zawodowej "MY DLA INNYCH"; dwa Kluby Aktywizacji 
ON, Centrum Wolontariusza ON
2.działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób z  
niepełnosprawnością (88.10.Z) oraz ich wszechstronną aktywizacją 
zawodową i wprowadzaniem na rynek pracy, w tym rozwój  idei trenerów 
pracy (78.10.Z i 78.20Z) - prowadzimy Program TRENER PRACY, 
organizujemy szkolenia zawodowe, praktyki i próbki pracy, zatrudniamy 
osoby z niepełnosprawnością zarówno w samym Stowarzyszeniu jak i w 
Zakładzie Aktywności Zawodowej
3.pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
dorosłych osób z niepełnosprawnością (87.30.Z), pomoc społeczną z 
zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z) oraz 
pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz 
osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu (87.90.Z), w 
tym: rozwój idei mieszkalnictwa wspomaganego oraz mieszkalnictwa 
chronionego dla ww grup  - prowadzimy trzy mieszkania wspomagane
4.organizowanie specjalistycznego wsparcia i poradnictwa na rzecz osób z 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin i otoczenia m.in. z zakresie: 
fizjoterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, terapii ruchowej (86.90.A),  
psychologii i psychiatrii (86.90.E i 86.22.Z), logopedii (86.90.E) i innych - 
prowadzimy wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, treningi aktywności 
indywidualne i grupowe, zajęcia rozwijające zainteresowania
5. prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających rozwój organizacji 
pozarządowych oraz rozwój idei wolontariatu (94.11.Z i 85.59.B) - 
prowadzimy Centrum Wolontariusza ON, gdzie przygotowujemy i szkolimy 
pełnoletnich wolontariuszy

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania realizowane w roku 2017 to:
I. W zakresie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami:
1. prowadzenie Klubów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (ON) - prowadziliśmy dwa Kluby dla 
dorosłych osób z niepełnosprawnościami 
Klub Aktywizacji ON (ul. Rumiankowa)
uczestnicy: 30 osób z orzeczeniem 
kadra: 4 trenerów aktywności,  psycholog, psychiatra, asystent ON oraz pracownik socjalny - 
organizator społeczności lokalnej 
oferowane wsparcie: indywidualne i grupowe trening aktywności oraz TUS, wsparcie psychologiczne i 
psychiatryczne, indywidualna asystentura oraz zajęcia grupowe organizujące czas wolny i rozwój 
zainteresowań
Klub Aktywizacji ON (ul. Grochowa)
uczestnicy: 20 osób z orzeczeniem 
kadra: 2 trenerów aktywności,  3 psychologów, psychiatra oraz pracownik socjalny - organizator 
społeczności lokalnej 
oferowane wsparcie: indywidualne i grupowe trening aktywności oraz TUS, wsparcie psychologiczne i 
psychiatryczne, zajęcia grupowe organizujące czas wolny i rozwój zainteresowań oraz warsztaty 
tematyczne: „Wizaż i stylizacja”; „Moje prawa”; „Moje ciało bez tajemnic”; warsztaty doradztwa 
zawodowego.
Dodatkowo oba Kluby włączały się życie własnych społeczności np. organizowały wigilię dla 
mieszkańców klatki schodowej bloku, w którym mieści się Klub, spotkanie wielkanocne, pomagały w 
festynach i kiermaszach sąsiednich szkół, organizowały wystawę zdjęć uczestników pt.: „Podlaskie Okno 
na Boga”; pokaz mody będący efektem zrealizowanych warsztatów z wizażu i stylizacji, Dzień Kobiet, 
wernisaż prac uczestników w Operze oraz pomagały przy organizacji impresy urodzinowej Sklepu 
Charytatywnego Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”.
2. prowadzenie Centrum Wolontariusza ON - przygotowywaliśmy wyspecjalizowanych wolontariuszy 
niosących pomoc w domach i najbliższym otoczeniu osób z niepełnosprawnościami na zasadach 
indywidualnej asystentury 
uczestnicy: 69 pełnoletnich Wolontariuszy ON, którzy wspierali 52 osoby niepełnosprawne w 
czynnościach dnia codziennego
Łącznie zrealizowano 5222 godzin wsparcia wolontariuszy oraz 597 godzin wsparcia etatowych 
asystentów ON; zorganizowano 5 spotkań integrujących wolontariuszy i podopiecznych, w tym wspólną 
Wigilię na 60 osób
3. realizacja projektu "Asystent Niepełnosprawnego Seniora" - organizowaliśmy profesjonalne wsparcie 
niepełnosprawnym, niesamodzielnym seniorom w miejscu ich zamieszkania
W ramach projektu 32 niepełnosprawnych seniorów otrzymało pomoc w podstawowych czynnościach 
dnia codziennego oraz sprawach urzędowych, które świadczyło 7 asystentów seniora, 2 pracowników 
socjalnych oraz 30 wolontariuszy. Dodatkowo odbyły się imprezy integracyjne (Dzień Seniora, Wigilia, 
Piknik na świeżym powietrzu) oraz 4 wyjścia do instytucji kultury. Rozpoczęto też realizację akcji 
"Klasowa Babcia" z Zespołem Szkół STO w Białymstoku, gdzie 9 babć zostało objętych opieką dzieci ze 
szkoły. 
4. prowadzenie mieszkań wspomaganych:
- prowadziliśmy 1 mieszkanie wspomagane dla rodziny z dzieckiem (rodzice z niepełnosprawnością 
intelektualną) w budynku pozyskanym na ten cel z zasobów Mienia Komunalnego
- realizowaliśmy zadania zlecone pt. "ADAPTACJA LOKALI NA MIESZKANIA TRENINGOWE", w ramach 
którego wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy 3 lokale na mieszkania treningowe prowadzone przez 
Miasto Białystok
- realizowaliśmy zadanie powierzone przez Miasto Białystok pt. "Zapewnienie wsparcia osobom 
chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych"
W ramach zadania, w 2 mieszkaniach pod okiem coacha i 2 instruktorów mieszkalnictwa, trenowało 7 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach treningów prowadzono: trening psychologiczny; 
treningtTwórczego rozwiązywania problemów; trening umysłu; trening umiejętności praktycznych; 
terapię zajęciową; trening lekowy; trening higieniczny i trening kulinarny. 

II. W zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami:
1. prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej "MY DLA INNYCH", składającego się ze Sklepu 
Charytatywnego oraz Działu Darowizn i Recyklingu
W ZAZ pracowało 21 pracowników z niepełnosprawnością, kierownik, księgowa, psycholog oraz 4 
trenerów pracy.  
Główna działalność ZAZ opierała się na przetwarzaniu darowizn otrzymanych od osób prywatnych i 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

175

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

70 pełnoletnich wolontariuszy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

firm, wytwarzaniu z nich nowych produktów na zasadach "art recyklingu" czyli nadawania im drugiego 
życia oraz sprzedaży wytworów Sklepie Charytatywnym. Dodatkowo pracownicy ZAZ otrzymywali 
wsparcie psychologiczne, Biofeedback, rehabilitację fizyczną w postaci masażu oraz wsparcie społeczne 
poza zakładem pracy w miarę potrzeby. 
Działalność ZAZ w roku 2017 została wyróżniona nagrodą - Zakup Prospołeczny. 
2. prowadzenie Programu TRENER PRACY - w oparciu o model zatrudniania wspomaganego
Pod okiem 3 certyfikowanych trenerów pracy i jednego mentora 45 osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności otrzymało możliwość wejścia na otwarty rynek pracy. Otrzymali oni wsparcie przed 
rozpoczęciem pracy, w trakcie oraz po podjęciu pracy. Nawiązano stałą współpracę z wieloma 
pracodawcami i zakładami pracy. 
3. rozwój idei zatrudniania wspomaganego - Członkostwo w Ogólnopolskiej Federacji Zatrudnienia 
Wspomaganego; Członkostwo w Ogólnopolskim Związku Pracodawców ZAZ i innych Przedsiębiorstw 
Społecznych 

III. realizacja projektów finansowanych z EFS
1. projekt "Zielone Światło" - w ramach projektu wsparcie otrzymali obecni i przyszli pracownicy 
Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Klubów Aktywizacji. 
Projekt objął wsparciem 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy otrzymali Indywidualne 
Treningi Aktywności, szkolenia zawodowe do wyboru tj.: Fotograficzne, Szycia na maszynie, Rękodzieła, 
wsparcie psychologiczne oraz Biofeedback. Chętni otrzymali możliwość zatrudnienia w ZAZ.  
2. przygotowywanie i wdrażanie do realizacji projektów rozwojowych  dwóch białostockich przedszkoli, 
tj. PS 83 - "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" oraz PS 26 "W Krainie zmysłów"  

IV. pozostałe:
1. Członkostwo w Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białegostoku
2. Członkostwo w Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ przy ROPS w Białymstoku
3. Współorganizowanie miejskiej Gali Wolontariatu - 18.12.2017
4. Udział w spotkaniach Koalicji Wsparcia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Białystok
5. IX Urodziny Stowarzyszenia

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, w 
tym: prowadzenie Klubów 
Aktywizacji, Zakładu 
Aktywności Zawodowej, 
organizacji 
indywidualnego wsparcia 
asystenckiego w domach 
oraz pozostałej niezbędnej 
pomocy tym osobom i ich 
rodzinom 
2. Pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym wieku i 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, 
pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz pomoc 
społeczna zapewniającą 
całodobową opiekę 
dzieciom oraz osobom o 
ograniczonej zdolności 
radzenia sobie samemu w 
tym: rozwój idei 
mieszkalnictwa 
wspomaganego oraz 
mieszkalnictwa 
chronionego dla ww grup  
3. Organizowanie 
specjalistycznego 
wsparcia i poradnictwa na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością oraz 
ich rodzin i otoczenia 
m.in. z zakresie: 
fizjoterapii, fizykoterapii, 
masażu leczniczego, 
terapii ruchowej ,  
psychologii i psychiatrii, 
logopedii i innych

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
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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 na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność związaną z 
przystosowaniem 
zawodowym osób z 
niepełnosprawnością oraz 
ich wszechstronną 
aktywizacją zawodową i 
wprowadzaniem na rynek 
pracy, w tym rozwój idei 
trenerów pracy - 
prowadzimy kursy i 
szkolenia zawodowe dla 
dorosłych osób z 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności, 
zatrudniamy trenerów 
pracy, który wprowadzają 
osoby z 
niepełnosprawnością na 
otwarty rynek pracy, 
wspierają ich w trakcie 
poszukiwania pracy oraz 
po jej podjęciu (model 
zatrudniania 
wspomaganego), jesteśmy 
miejscem praktyk 
zawodowych i próbek 
pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami.

78.10.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) 2 039 295,47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 763 335,84 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 54 751,18 zł

d) Przychody finansowe 23,23 zł

e) Pozostałe przychody 221 185,22 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 
od 3 lat Stowarzyszenie prowadzi Sklep 
Charytatywnym „MY DLA INNYCH” (ul. 
Artyleryjska 7, Białystok), gdzie sprzedawane są 
darowizny otrzymane od sponsorów 
indywidualnych i firmy, w wersji odświeżonej 
lub przerobionej. Sklep prowadzi sprzedaż 
ubrań, zabawek, książek, artykułów 
gospodarstwa domowego, itp. W sklepie pod 
okiem trenera pracy pracują osoby z 
orzeczeniem o niepełnosprawności. Od grudnia 
2015r. sklep jest częścią Zakładu Aktywności 
Zawodowej.

58.19.Z Produkcja kartek z życzeniami i pocztówek 
odbywa się w ramach Zakładu Aktywności 
Zawodowej „MY DLA INNYCH”, w dziale 
Recyklingu. Do produkcji kartek 
okolicznościowych, zaproszeń czy zestawów 
weselnych pracownicy Zakładu wykorzystują 
odpadkowe materiały otrzymywane z segregacji 
darowizn czy ich przeróbek. Wykonane kartki 
sprzedawane są w Sklepie Charytatywnym lub 
przygotowywane na zamówienie odbiorców 
indywidualnych lub firm. Produkcją zajmują się 
osoby z niepełnosprawnością pod okiem trenera 
pracy.

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i 
futrzarskich – główną działalnością Zakładu 
Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” 
zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i psychiczną jest przyjmowanie i 
segregacja oraz przetwarzanie i sprzedawanie 
darowizn otrzymanych od osób fizycznych i 
prawnych. Główną czynnością przygotowującą 
towar do sprzedaży jest jego odświeżenie tj. 
pranie, czyszczenie, prasowanie, naprawianie 
itp. Odświeżane są całe  darowizny (ubrania, 
pościele, ręczniki, maskotki itp.) lub ich 
potrzebne elementy (koronki, frędzle itp.)
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368 808,78 zł

145 300,00 zł

522 539,73 zł

628 193,96 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 708,00 zł

664,00 zł

4 794,00 zł

5 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 351 082,92 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 12 662,08 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 12 662,08 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 Projekt "Trener Pracy" 0,39 zł

2 Projekt "Popołudniowy Klub ON" 2 100,00 zł

3 Działania dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego i zatrudnienia specjalistów w 
Stowarzyszeniu0,00

9 561,69 zł

4 Projekt Trening Aktywnosci drogą do samodzielności" 1 000,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 662,08 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 664 842,47 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 114 776,05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 5 543,08 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 042 269,97 zł 12 662,08 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

1 648 559,79 zł 12 662,08 zł

0,00 zł 0,00 zł

49 508,10 zł

0,00 zł

123 016,86 zł

221 185,22 zł 0,00 zł

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.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5 543,08 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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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)

52,0 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)

31,0 etatów

41,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

25,00 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

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

1 028 444,29 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 283 641,32 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 312 085,61 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)

3 892,19 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 256,79 zł

78,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

8,00 osób

70,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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

5 537,09 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 Trener Pracy Celem głównym realizacji 
zadania byłoorganizowanie i 
prowadzenie zintegrowanych 
działań na rzecz włączania
osób niepełnosprawnych w 
rynek pracy.
Cele szczegółowe:
1) Zwiększenie poziomu 
aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych;
2) Zwiększenie poziomu 
samodzielności i umiejętności 
podejmowania autonomicznych 
decyzji;
3) Przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.

Miasto Białystok 81 311,58 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Zapewnienie wsparcia 
osobom chorującym 
psychicznie poprzez 
prowadzenie  mieszkań 
treningowych (2)

Celem głównym realizacji 
zadania było wsparcie osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
formie mieszkań
treningowych zapewniające 
warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku i 
integracji ze społecznością
lokalną, przygotowujące osoby 
tam przebywające pod opieką 
specjalistów do samodzielnego 
życia lub
uzyskania/utrwalenia 
niezależności umożliwiające 
funkcjonowanie poza domem 
rodzinnym oraz miejscem na
tzw. pobyt krótkoterminowy 
dotyczący nieprzewidzianych 
sytuacji życiowych.

Miasto Białystok 42 000,00 zł

3 Zapewnienie wsparcia 
osobom chorującym 
psychicznie poprzez 
prowadzenie  mieszkań 
treningowych ()

Celem głównym realizacji 
zadania było wsparcie osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
formie mieszkań
treningowych zapewniające 
warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku i 
integracji ze społecznością
lokalną, przygotowujące osoby 
tam przebywające pod opieką 
specjalistów do samodzielnego 
życia lub
uzyskania/utrwalenia 
niezależności umożliwiające 
funkcjonowanie poza domem 
rodzinnym oraz miejscem na
tzw. pobyt krótkoterminowy 
dotyczący nieprzewidzianych 
sytuacji życiowych.

Miasto  Białystok 89 598,81 zł

4 Adaptacja lokali na 
mieszkania wspomagane

Celem głównym realizacji 
zadania była wadaptacja trzech 
gminnych lokali mieszkalnych, 
w których osoby z
niepełnosprawnością 
intelektualną będą mogły 
trenować samodzielne życie

Miasto Białystok 127 699,13 zł

5 Popołudniowy Klub ON Aktywizacja społeczna 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, głównie 
intelektualną; organizacja czasu 
wolnego

Miasto Białysto 24 900,00 zł
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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)

6 Centrum Wolontariusza ON Celem głównym projektu było 
wsparcie dorosłych 
niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
codziennym funkcjonowaniu 
poprzez świadczenie usług 
wolontariackich na ich rzecz. 
A w szczególności:
- zwiększenie samodzielności w 
wykonywaniu czynności dnia 
codziennego (wyjścia na spacer, 
spotkania ze znajomymi, 
zakupy, czynności porządkowe, 
korzystanie z ofert kulturalnych 
itp.) poprzez zastąpienie 
niesprawnego narządu 
(kończyny, oczy, mowa itp.)
- wsparcie w wypełnianiu 
podstawowych ról społecznych

Miasto Białystok 59 655,70 zł

7 Asystent 
Niepełnosprawnego Seniora

Celem głównym projektu było 
wsparcie niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
wieku 60+ w codziennym 
funkcjonowaniu, mobilizowanie 
do aktywizacji społecznej oraz  
zwiększenie samodzielności w 
wykonywaniu czynności dnia 
codziennego

Miasto Białystok 24 990,53 zł

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

1 Asystent 
Niepełnosprawnego Seniora 
- jako rozszerzenie 
działalności Centrum 
Wolontariusza ON

Celem głównym projektu było 
wsparcie niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
wieku 60+ w codziennym 
funkcjonowaniu, mobilizowanie 
do aktywizacji społecznej oraz 
zwiększenie samodzielności w 
wykonywaniu czynności dnia 
codziennego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

145 300,00 zł

2 Trening Aktywności drogą do 
samodzielności

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych. 
Wzrost samodzielności i 
aktywności dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, wspieraniem ich 
w wypełnianiu podstawowych 
ról społecznych (członka 
rodziny, przyjaciel, 
mieszkańca,pracownika) przez 
różne formy terapii zajęciowej i 
rozwój pasji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

209 019,42 zł

Druk: NIW-CRSO 14



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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Rafał Średziński
Anna Aleksiejczuk

Marta Reduta- Pieczywek 
Justyna Mikłaszewicz

Anna Puchalska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Okręgowy Inspektorat Pracy PIP - Ocena stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Prawidłowość realizacji postanowień umowy nr 
1/ZAZ/PFRON/2015 oraz Umowy nr 1/ZAZ/BWP/16

1

3 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Spraw Społecznych - Realizacja zadania publicznego 
pn. „Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie pop

1

4 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Spraw Społecznych - Realizacja zadania publicznego 
„Usługa wolontariusza ON jako forma rehabilitacji społeczne

1

5 Podlaski Urząd Wojewódzki - Spełnienie przez Zakład Aktywności Zawodowej warunków i 
obowiązków określonych w art. 29 Ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehab

1
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