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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

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

2008-04-24

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

Anna Puchalska skarbnik TAK

Marta Reduta - Pieczywek sekretarz TAK

Dorota Rutkowska - 
Roszkowska

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

Ewelina Grzegorczyk przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Renata Minczewska sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Grześ członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
- wszechstronna działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich 
otoczenia.
- 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.
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z 
niepełnosprawnością.
- działalność charytatywna.
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a w szczególności osób z 
niepełnosprawnością.
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży.
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- turystyka i krajoznawstwo.
 - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
- promocja i organizacja wolontariatu.
- rewitalizacja.
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i 
społecznych. 
- rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 
działalność pożytku publicznego 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 Klubu Aktywizacji, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, organizacji indywidualnego wsparcia 
asystenckiego w domach oraz pozostałej niezbędnej pomocy tym osobom 
i ich rodzinom 
2. działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób z  
niepełnosprawnością (88.10.Z), ich wszechstronną aktywizacją zawodową 
i wprowadzaniem na rynek pracy, w tym rozwój  idei trenerów pracy oraz 
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników. (78.10.Z i 78.20.Z)
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  
4. organizowanie wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu 
osobom                                     z niepełnosprawnością, ich opiekunom i 
rodzinom oraz innym grupom (85.51.Z i 85.52.Z) 
5. 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
6. prowadzenie placówek edukacyjnych na poziomie wychowania 
przedszkolnego (85.10.Z), szkoły podstawowej (85.20.Z), szkoły 
ponadpodstawowej (85.31.B i 85.31.C i 85.32.A i 85.32.B                i 
85.32.C) lub wspomaganie działalności edukacyjnej placówek już 
istniejących (85.60.Z)
7. prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających rozwój organizacji 
pozarządowych oraz rozwój idei wolontariatu (94.11.Z i 85.59.B) 
8. organizowanie społeczności lokalnych i wspólnot oraz wsparcie 
techniczne i finansowe szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim 
(94.99.Z)
9. prowadzenie działalności charytatywnej związaniem ze zbieraniem 
funduszy na działalność społeczną (88.99.Z)
10. prowadzenie programów edukacyjnych, animacyjnych i 
profilaktycznych (85.60.Z)
11. inne działania służące rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia 
(94.11.Z), w tym upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania 
praw osób z niepełnosprawnością (94.11.Z), w tym upowszechnianie w 
społeczeństwie zasad poszanowania praw osób z niepełnosprawnością 
(94.12.Z)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Wszystkie działania Stowarzyszenia w roku 2019 składały się na Kompleksowy system wsparcia dorosłej osoby z 
niepełnosprawnością oraz jej najbliższego otoczenia, w skład którego wchodziły:  
w zakresie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami:
1. Klub Aktywności ON
40 osób z niepełnosprawnością otrzymało wsparcie ze strony 6 trenerów aktywności, 3 psychologów, psychoterapeuty i 
doradcy zawodowego
Uczestnicy Klubu mogli korzystać z indywidualnych i grupowych treningów aktywności, wsparcia psychologicznego (poznawanie 
siebie, swoich zasobów i ograniczeń, praca nad lękami, barierami, ograniczeniami w kontaktach społecznych), terapii EEG 
Biofeedback, psychoterapii, doradztwa zawodowego, 3 dniowych wyjazdowych warsztatów umiejętności życia codziennego 
(Białowieża)
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Działania Klubowe w roku 2019 realizowane były w ramach projektów pt. “Trening Aktywności droga do samodzielności” (do 
30.03.2019) oraz „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością” (dotacja ze środków RPO WP 2014-2020) 
Dodatkowo Klub prowadził animację podczas majówkowego spotkania „Serca Sercom” dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy 
Dobrzyniewo, wziął udział w akcji Serce od serca –szycie poduszek w kształcie serca dla pacjentów po mastektomii 
Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz w białostockiej akcji „Wymień sztuczną choinkę na żywą”.

2. Centrum Wolontariusza ON - objęło wsparciem 68 dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym pomoc 
świadczyło 75 pełnoletnich wolontariuszy i 3 asystentów ON (um zlecenia) 
Usługa Wolontariusza ON odbywała się na zasadach indywidualnej asystentury w domu lub najbliższym otoczeniu 
podopiecznego. Budowano również tzw. Kręgi Wsparcia Lokalnego wokół podopiecznych (szczególnie niepełnosprawnych, 
samotnych seniorów):szkolenia i spotkania integracyjne dla wolontariuszy. Zorganizowano wewnętrzne Święto Wolontariusza 
oraz brano udział w Miejskiej Gali Wolontariatu 
Akcją dodatkową była “KLASOWA BABCIA” polegająca na objęciu opieką wolontariacką oraz finansowo-rzeczową samotnych 
podopiecznych CWON. W roku 2019 takiej współpracy podjął się Zespół Szkół Społecznych STO w Białymstoku oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Wasilkowie. 
Zorganizowano Dzień Seniora - w restauracji MOZART w dniu 30.10.2019 oraz wzięto czynny udział w Wigilii w Dworze 
Czarneckiego w ramach stałej współpracy z parafią Wszystkich Świętych oraz Fundacją im. Rodziny Czarneckich - 12.12.2019 
Pozyskano grant z Fundacji Leroy Merlin, dzięki któremu możliwe było odświeżenie pomieszczenia, w którym odbywają się 
spotkania Klubu Wolontariusza. (grant pozyskany w grudniu 2019, remont planowany na I półrocze roku 2020)
Współpracowano z Policealną Szkołą Medyczną EDUCENTRUM w Białymstoku, gdzie przyszli terapeucie zajęciowi prowadzili 
kilka warsztatów dla wolontariuszy CWON oraz przygotowywali upominki świąteczne podopiecznym. 
W ramach CWON w roku 2019 zrealizowano 2 dodatkowe projekty:  w ramach działu:
“Asystent Osobiusty ON” (okres realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2019) oraz “Asystent Niepełnosprawnego Seniora” (okres 
realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019)

3. Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe 
Projekt “Mieszkalnictwo wspomagane”- objęto wsparciem 10 osób z orzeczeniem mieszkających w 4 mieszkaniach 
wspomaganych w lokalach przekazanych na ten cel z zasobów Zarządu Mienia Komunalnego (lokale w centrum Białegostoku). 
Osoby te wspierała 8 osobowa kadra: 2 opiekunów mieszkań, 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, psycholog i 
psychiatra, która organizowała asystencję osobistą, trening psychologiczny, trening umiejętności społecznych, trening 
twórczego rozwiązywania problemów, trening umiejętności praktycznych, terapia zajęciowa, trening lekowy, trening 
higieniczny, trening kulinarny, wspólne wyjazdy i wyjścia integracyjne.  
Projekt “Zapewnienie wsparcia osobom chorujących psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań treningowych” - objęto 
wsparciem łącznie 5 osób z orzeczeniem, które wspierała 5 osobowa kadra: instruktor, 2 coachów. lekarz psychiatra, 
koordynator, która udzielała wsparcia w formie: treningu psychologicznego, treningu umiejętności społecznych, treningu 
twórczego rozwiązywania problemów, treningu umysłu, treningu umiejętności praktycznych, terapii zajęciowej, treningu 
lekowego, treningu higienicznego, treningu kulinarnego, psychoedukacji oraz indywidualnych spotkań z coachami, zebrań 
społeczności, wspólnych wyjść, spotkań z rodzinami/otoczeniem beneficjentów projektu 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej
Placówka objęła wsparciem 30 uczestników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku 24-62 
lata. Wsparcie świadczyła 10 osobowa kadra: kierownik, 6 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog (3/4 etatu), specjalista ds. 
rehabilitacji ruchowej oraz specjalista ds. rewalidacji (1/2 etatu do lipca 2019) a od sierpnia 2019 zamiana stanowiska na 
specjalistę ds. rehabilitacji zawodowej (1/2 etatu)
Podstawowa działalność oraz formy udzielanego wsparcia w roku 2019 to: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami w 6 pracowniach: krawieckiej, plastycznej, gospodarstwa domowego, audiowizualnej, komputerowej i 
technicznej oraz rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologiczne, trening ekonomiczny, trening umiejętności społecznych, 
trening higieniczny, trening porządkowy, wyjścia, wycieczki, imprezy integracyjne, koła zainteresowań oraz próbki pracy i 
wyjścia do zakładów pracy. 
Uczestnicy WTZ wzięli udział w 6 wyjściach do kina, 2 wyjściach do teatru, 3 próbach w filharmonii, 1 wyjściu do muzeum oraz 8
 przeglądach i konkursach organizowanych przez inne placówki z terenu woj. podlaskiego 
7 osobowa grupa uczestników brała udział w różnych akcjach wolontariackich i odebrała podziękowania podczas obchodów 
Miejskiej Gali Wolontariatu
Regularnie przez cały rok prowadzona była sprzedaż wytworów uczestników i na bieżąco wykorzystywana na ich aktywizację 
społeczną. 

w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami:
5. Zakład Aktywności Zawodowej ze Sklepem Charytatywnym, który zatrudniał 26 osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz 10 osób kadry obsługowo – rehabilitacyjnej: 5 trenerów pracy, psycholog, księgowa, 
asystent biurowy, kierownik, menager 
Podstawowa działalność oraz formy udzielanego wsparcia w ZAZ to była: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami w 4 pracowniach: 
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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)

BRAK

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

300

0

Pracownia recyklingu – rękodzieło, wytwarzania własnych przedmiotów z materiałów odzyskanych;
Pracownia fotograficzna – projekty i częściowe wykonanie pocztówek i kartek okolicznościowych, wydruk ulotek, zdjęć etc.
Pracownia pralnicza – usługi na rzecz ZAZ w ramach czyszczenia darowizn przygotowywanych do sprzedaży w sklepie 
charytatywnym, usługi prania dla dobrych przedsiębiorców;
Sklep charytatywny – działalność handlowa – sprzedaż własnych wyrobów i otrzymanych darowizn.
Dodatkowo pracownicy ZAZ, w 2019 roku, mogli korzystać ze wsparcia psychologicznego, Biofeedbacku, rehabilitacji fizycznej w 
postaci masażu (do lipca 2019) oraz wsparcia społecznego poza zakładem pracy. 
ZAZ otrzymał nominację do konkursu „Lodołamacze 2019” oraz utrzymał certyfikat jakości „Zakup prospołeczny”.
W terminie 1-4.06.2019 20 pracowników ZAZ (15 osób z orzeczeniem i 5 osób z kadry) wyjeżdżała do Włoch (koszt pokryty 
całkowicie w ramach Zakładowego Funduszu Aktywności)

6. Program TRENER PRACY z Agencją Zatrudnienia
147 pełnoletnich uczestników z niepełnosprawnością intelektualna, psychiczną i ze sprzężeniami zostało objętych wsparciem 14
 Trenerów Pracy, którzy świadczyli usługę w modelu Zatrudniania Wspomaganego opartego na 5 etapach  (zaangażowanie, 
Tworzenie Profilu Zawodowego, Poszukiwanie Pracy, Zaangażowanie Pracodawcy, wsparcie w miejscu pracy i poza nim) w tym: 
spotkania, szkolenia, próbki pracy i staże dla osób z orzeczeniem, pozyskiwanie nowych pracodawców, warsztaty 
prozawodowe, motywacyjne, wsparcie indywidualne i grupowe oraz działania promujące ideę zatrudnienia wspomaganego 
Dodatkowo klienci programu mogli korzystać, w miarę potrzeb, ze wsparcia psychologa (w tym psychoterapia i Biofeedback) 
oraz doradcy zawodowego.
Przez cały rok trwania projektu utrzymywano stały kontakt z 74 pracodawcami. W ciągu roku trenerzy pracy brali udział w 
Targach Pracy, konferencjach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, audycjach w lokalnych mediach oraz 
spotkania w szkołach zawodowych z uczniami zamierzającymi wejść na rynek pracy. 

Dodatkowe działania w roku 2019 to: 
1. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS
2. Aktywny udział w pracach innych struktur lokalnych i ogólnopolskich tj.: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta 
Białystok, Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, Ogólnopolski Związek Pracodawców ZAZ i innych przedsiębiorstw 
społecznych, Podlaska Sieć ZAZ i WTZ, wojewódzka oraz miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Podlaski Sejmik 
Osób z Niepełnosprawnościami 
3.goszczenie w ramach wizyt studyjnych przedstawicieli ERSE, IBE, PSONI, DSS w Białymstoku (wizyta studyjna organizowana w 
ramach Projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych" przez eksperta krajowego ds. osób niepełnosprawnych oraz 
przedstawicieli urzędów miejskich, członków “Unii Metropolii Polskich” (wizyta studyjna organizowana przez Centrum 
Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku) 
4. stwarzanie możliwości odbywania staży i praktyk dla uczniów szkół policealnych: “ŻAK”, “AKADEMIA SUKCESU”, “Edu 
Centrum”, studentów pracy socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB oraz uczestników projektów firmy Instytut 
Rozwoju Gospodarczego.  
5. organizacja imprezy integracyjnej dla ok. 100 osób z niepełnosprawnością pt. “DISCO z MOZARTEM” w restauracji MOZART
6. wyróżnienie prezesa Stowarzyszenia w kategorii Lodołamacza Specjalnego w konkursie ogólnopolskim LODOŁAMACZE 2019 
organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla 
osób w podeszłym wieku i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, w tym: prowadzenie 
Klubu Aktywizacji, Zakładu Aktywności 
Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
organizacji indywidualnego wsparcia 
asystenckiego w domach oraz pozostałej 
niezbędnej pomocy tym osobom i ich rodzinom 
2. 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

88.10.Z 8 034,48 zł

2

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

Działalność związana z przystosowaniem 
zawodowym osób z  niepełnosprawnością, ich 
wszechstronną aktywizacją zawodową i 
wprowadzaniem na rynek pracy, w tym rozwój  
idei trenerów pracy oraz działalność związana z 
wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników. Stowarzyszenie w 2019  
prowadziło program "Trener pracy" polegający 
na wprowadzaniu i zatrudnianiu osób z 
niepełnosprawnościami głównie na otwartym 
rynku pracy poprzez wykorzystanie 
pięcioetapowego modelu zatrudnienia 
wspomaganego polegającego na zasadzie 
zatrudnienia szytego na miarę w miejscu pracy 
dostosowanym do poszczególnego człowieka.

78.10.Z 0,00 zł

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

Mieszkania Wspomagane - działania 
Stowarzyszenia skierowane do dorosłych 
osób z niepełnosprawnością, które uczą się 
samodzielnego życia w warunkach 
mieszkalnych ale poza rodzinnym domem - 
w mieszkaniach udostępnionych przez 
Stowarzyszenie. Mieszkańcy otrzymywali 
wsparcie w postaci asystencji osobistej oraz 
trening psychologiczny, trening 
umiejętności społecznych, trening 
twórczego rozwiązywania problemów, 
trening umiejętności praktycznych, terapia 
zajęciowa, trening lekowy, trening 
higieniczny, trening kulinarny, budżetowy, 
wspólne wyjazdy i wyjścia integracyjne.

87.30.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działania animacyjne -animacja podczas 
spotkania integracyjnego "Serca - sercom" - 
realizowane dla Towarzystwa Przyjaciół 
Gminy Dobrzyniewo - festyn na rzecz 
podopiecznych tegoż Stowarzyszenia - osób 
z niepełnosprawnościami. Podopieczni, 
uczestnicy projektu wspólnie z bliskimi, 
instruktorami, wolontariuszami i 
zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w 
animacji prowadzonej przez 
Stowarzyszenie.
Usługa konferansjerska w trakcie festynów 
rodzinnych - zlecone przez Miasto Białystok 
- działania skierowane dla mieszkańców 
Białegostoku.

85.51.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach prowadzonego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 2019 jedną z form 
aktywizacji zawodowej i społecznej 
uczestników z niepełnosprawnością jest 
ręczne wykonywanie w pracowniach 
wyrobów przeznaczonych następnie do 
sprzedaży. Są to np. upominki, gadżety 
okolicznościowe, świąteczne, które 
następnie sprzedawane są na różnego typu 
jarmarkach, kiermaszach, imprezach 
okolicznościowych a zyski przeznaczone są 
na szeroko pojętą integrację społeczną 
uczestników Warsztatu - wspólne wyjścia 
do kina, wyjazdy integracyjne, wspólne 
działania społeczne.

88.99.Z 0,00 zł

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
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24 809,07 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 729 539,01 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) 4 276 502,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 783 112,08 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13 999,01 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 160 431,44 zł

d) przychody finansowe 146,45 zł

e) pozostałe przychody 318 813,98 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - od 
kilku lat główną częścią Zakładu Aktywności Zawodowej jest Sklep Charytatywny o 
charakterze wielobranżowym, w którym sprzedawane są darowizny otrzymane od osób 
fizycznych i firm. Otrzymane przedmioty są poddawane obróbce w myśl idei art recyklingu i 
up cyklingu czyli nadawania drugiego życia nieużytecznym już przedmiotom. Prace mają tam 
osoby z niepełnosprawnościami, polega na odnowieniu danych przedmiotów, wycenieniu i 
sprzedaży - włącznie z obsługą klienta i kasy) w sklepie stacjonarnym. Wszystkie czynności 
wykonują osoby z niepełnosprawnościami.

2 58.19.Z

Produkcja kartek z życzeniami i pocztówek, która odbywa się w ramach działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej, a główną ideą jest przetwarzanie materiałów otrzymanych z 
darowizn (art recykling). Osoby z niepełnosprawnościami z otrzymanych darowizn 
wykorzystując wyobraźnię wykonują całkiem nowe artykuły w postaci kartek, zaproszeń, 
winietek, oprawy uroczystości - tematycznie. Są to głównie indywidualne zamówienia - 
związane np. z weselem, gdzie przeważnie ręcznie powstaje cała oprawa ślubna, od 
zaproszeń rozdawanych gościom, po listy gości, winietki na stół i inne dodatki. Dodatkowo w 
związku z różnymi okolicznościami powstają pocztówki np. na dzień matki czy święto 
nauczyciela.

3 96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich w ramach Zakładu Aktywności 
Zawodowej. Są to usługi pralnicze - pranie tekstylnych darowizn -  wykonywane na rzecz 
Sklepu Charytatywnego (pranie otrzymanych darowizn - odzieży, obrusów itp., które 
następnie trafiają do sprzedaży w sklepie stacjonarnym). Dotykowo usługi prowadzone przez 
Zakład Aktywności Zawodowej kierowane i świadczone są dla lokalnych przedsiębiorców i 
polegają na cyklicznych usługach prania wodnego obrusów, pościeli, fartuchów.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 447 754,80 zł

0,00 zł

887 675,96 zł

1 394 108,25 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 189 195,44 zł

2.4. Z innych źródeł 332 959,44 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 034,48 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 240 863,26 zł 8 034,48 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

3 757 079,48 zł 8 034,48 zł

14 181,07 zł 0,00 zł

142 307,70 zł

0,73 zł

1 Mieszkania Wspomagane 3 404,30 zł

2 Asystentura osobista (CWON, AOON) 5,30 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej 2 134,88 zł

4 Inne działania na rzecz rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

2 490,00 zł

1 Mieszkania Wspomagane 2 707,70 zł

2 CWON 86,60 zł

w 
tym:

169,00 zł

23 195,00 zł

5 400,00 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)

160 431,44 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 26 032,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -182,06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 18 123,74 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 281,14 zł

326 013,14 zł 0,00 zł

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)

101 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 18 123,74 zł

0,00 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

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-13 10



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)

28,86 etatów

37 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

31 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)

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 2 501 152,19 zł

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

2 501 152,19 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 

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. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 819,74 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)  

3 870,53 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)  

1 381,41 zł

76 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

6 osób

70 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 275 355,97 zł

2 254 369,59 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

13 783,24 zł

- inne świadczenia 7 203,14 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 225 796,22 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 500 152,19 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-13 12



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

9 301,46 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)

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

1 Trener Pracy organizowanie i prowadzenie 
zintegrowanych działań na 
rzecz włączenia osób z 
niepełnosprawnością na rynek 
pracy oraz propagowanie idei 
zatrudniania wspomaganego

Miasto Białystok 240 000,00 zł

2 Zapewnienie wsparcia 
osobom chorującym 
psychicznie poprzez 
prowadzenie mieszkań 
treningowych

wsparcie osób z zaburzeniami 
psychicznymi w formie 
mieszkań treningowych 
zapewniające warunki 
samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku i integracja ze 
społecznością lokalną

Miasto Białystok 1,00 zł

3 Usługa Wolontariusza ON wsparcie w codziennym 
funkcjonowaniu dorosłych osób 
z niepełnosprawnościami 
poprzez świadczenie usług 
wolontariackich na ich rzecz

Miasto Białystok 80 000,00 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

6 083,39 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

8 417,44 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 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

4 Asystent 
Niepełnosprawnego Seniora

wsparcie aktywności i integracji 
społecznej niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
wieku 60+poprzez świadczenie 
usługi asystenta 
niepełnosprawnego seniora

Miasto Białystok 1,00 zł

5 Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej

wsparcie niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
samodzielnym i niezależnym 
życiu poprzez świadczenie usług 
asystencji osobistej

Miasto Białystok 10 000,00 zł

6 Zatrudnienie wspomagane w 
praktyce - szkolenia dla 
kandydatów na trenerów 
pracy II edycja

przeszkolenie kandydatów na 
trenerów pracy celem rozwoju 
zatrudnienia wspomaganego

Miasto Białystok 1,00 zł

7 Rehabilitacja w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej

aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
podnoszenie ich samodzielności 
i zaradności osobistej

Miasto Białystok 603 200,00 zł

8 Zakład Aktywności 
Zawodowej "MY DLA 
INNYCH"

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

1,00 zł

9 “Zdrowo-kolorowo!!!” organizacją zajęć, warsztatów i 
zimowiska dla 25 uczniów SP 44 
w Białymstoku

Miasto Białystok 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Zatrudnienie wspomagane w 
praktyce - szkolenia dla 
kandydatów na trenerów 
pracy II edycja

przeszkolenie kandydatów na 
trenerów pracy celem rozwoju 
zatrudnienia wspomaganego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1,00 zł

2 Zakład Aktywności 
Zawodowej "MY DLA 
INNYCH"

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1,00 zł
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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)

BRAK

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Puchalska; 

Anna Aleksiejczuk
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura NIK w Białymstoku 1

2 Podlaski Urząd Wojewódzki 1

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 1

4 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku 1
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