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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina WŁODAWA

Powiat WŁODAWSKI

Ulica UL. 11 LISTOPADA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WŁODAWA Kod pocztowy 22-200 Poczta WŁODAWA Nr telefonu 665-101-236

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl

Strona www 
http://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lepsze-Jutr

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-06-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06139334800000 6. Numer KRS 0000413995

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

Justyna Maria Gajos Prezes Stowarzyszenia TAK

Monika Justyna Zimnicka Wiceprezes 
Stowarzyszenia

TAK

Dorota Ewa Piekło Skarbnik 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

Wanda Elżbieta Oniszczuk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Sawicka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Taratycka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "LEPSZE JUTRO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Cele statutowe Stowarzyszenia – zgodnie ze Statutem obowiązującym: 
1) umożliwienie podejmowania działań o charakterze rehabilitacyjnym, rewalidacyjnym, terapeutycznym, 
kompensacyjnym, profilaktycznym i zdrowotnym, służących jak najpełniejszemu rozwojowi dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej,
2) działanie na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych,
3) działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z lokalnym środowiskiem,
4) tworzenie programów dotyczących rehabilitacji, rewalidacji, terapii, kompensacji, profilaktyki i zdrowia dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, 
5) wielostronna pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
6) udział w programach i innych działaniach związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej,
7) popularyzowanie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych,
8) działania służące pomocy rodzinie, opiekunom, specjalistom, nauczycielom oraz innym osobom zajmującym się 
opieką, wychowaniem, terapią i rehabilitacją niepełnosprawnych,
9) poradnictwo w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
10) nawiązywanie kontaktów z organizacjami o podobnym profilu i działania w kraju i za granicą
11) współpraca z wolontariatem,
12) dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (zgodnie ze statutem):
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych 
o charakterze integracyjnym, a także wczasów i innych form spędzania wolnego czasu, turnusów rehabilitacyjnych 
oraz olimpiad specjalnych,
2) stworzenie bazy danych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, gromadzenie informacji o możliwej pomocy oraz 
prowadzenie rejestru dzieci i młodzieży,
3) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży a w szczególności rodzinom będącym w 
trudnej sytuacji finansowej,
4) działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5) nawiązanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
6) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
7) pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
8) działalność charytatywna.

Charakterystyka działalności Stowarzyszenia w 2018r: 
Powyższe cele Stowarzyszenie realizowało w ramach projektów:  
1. Chcemy być tacy sami (2018) 
2. A to Polska właśnie…
3. Święta to magiczny czas… dla wszystkich
4. Pomoc podopiecznym stowarzyszenia
5. Inne działania 
Ad 1.Realizacja projektu „Chcemy być tacy sami (2018)
Cele projektu: 
Bezpośrednie cele projektu
1. Wsparcie rehabilitacji i edukacji os. niepełnosprawnych poprzez realizację programów usprawniania dla min.30 
podopiecznych Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 
2. Promocja talentów i twórczości os. niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie spotkań autorskich, konkursów , 
wystaw w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 
3. Integracja środowisk rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie imprez i wyjazdów 
integracyjnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Pośrednie cele projektu
1. Stworzenie warunków do włączenia społecznego poprzez udostępnienie oferty wsparcia rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne.
2. Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie ich talentów i możliwości pomimo 
ograniczeń jakie niesie niepełnosprawność.
3. Przełamywanie stereotypowego obrazu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jako niewydolnej społecznie i 
ekonomicznie.
Działania w projekcie: 
1. II Świąteczny Konkurs Fotograficzny „ Moje spotkanie z Mikołajem rok 2017”/  rozstrzygnięcie w dn. 10.01.2018r.
Konkurs miał na celu promocję osób niepełnosprawnych oraz ich talentów, jak również integrację ze środowiskiem 
lokalnym . 
Udział wzięło ok 80 osób, w tym . 
2. Spotkania autorskie podopiecznego Stowarzyszenia Patryka Osieleńca, promocja książki pt. „Gra”  w Zagłębiu 
Górniczym w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „NEURON” z Dąbrowy Górniczej. 
Spotkania odbyły się kolejno w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Sosnowcu w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie
Uczestnikami spotkań była społeczność lokalna Zagłębia Górniczego, łącznie ok 250 osób.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3. Spotkanie integracyjne połączone z kuligiem dla całych rodzin w dn. 13.02.2018r w miejscowości  Żłobek, którego 
celem była integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin z lokalną społecznością. 
Łączna liczba osób, które wzięły udział to 24 osoby, w tym .
4. Happening z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa dn. 21.03.2018r w Partnerstwie z Miejską Biblioteką 
Publiczną we Włodawie, Szkołą Podstawową nr 3 we Włodawie oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – 
Wychowawczym zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. 
Wydarzenie to miło na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niepełnosprawności oraz pokazanie 
jak funkcjonują osoby niepełnosprawne. Udział w wydarzeniu wzięło ok 50 osób, w tym 30 ON. 
5. Rehabilitacja i terapie podopiecznych 
 hipoterapia: w zajęciach wzięło udział 16 podopiecznych, jednostka terapeutyczna to 30 min.
 zajęcia na basenie:  odbywały się w małych grupkach raz w tygodniu, odbyło się 10 zajęć w których uczestniczyło 

11 podopiecznych
Łącznie w terapiach  wzięło udział 30 osób, zrealizowano 78 jazd hipoterapeutycznych; 450 osobogodzin z 
arteterapii; 535 usług medycznych-rehabilitacja; 117 porad logopedycznych oraz 151 osobogodzin terapii na 
basenie. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Uzyskano m.in. zwiększenie samodzielności, sprawności i 
aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stowarzyszenia.
 integracyjne warsztaty artystyczne KOSMOS w  dn. 11.05.2018r, w pracowni malarsko-rzeźbiarskiej Pani 
Władysławy Wójcik w Żukowie. Warsztaty te miały na celu rozwijanie umiejętności, stymulacja zdolności twórczych, 
pogłębienie wiedzy na temat kosmosu. 
Prace wykonane przez dzieci zostały przesłane na konkurs. Łączna liczba uczestników to 15 osób 
6. Wycieczka w Bieszczady – Wyjdź z domu i poznaj świat w dniach: 17-20 maja 2018r. Było nas 217 osób z 4 
województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie 
NEURON z Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO było organizatorem grupy z woj. lubelskiego . 
Projekt miał na celu wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych w dziedzinie   imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych na polu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim a także  pokonywanie niezliczonych 
przeszkód oraz nauka zaradności i samodzielności. Uczestniczyło 55 osób, w tym 20 ON
7. II Marsz dla Życia i Rodziny dn. 17.06.2018  pod hasłem „Piękni od poczęcia” . Głównym organizatorem 
wydarzenia było Stowarzyszenie Chrześcijańsko- Patriotyczne Ziemi Włodawskiej  im. Henryka Rudzkiego. Marsz 
zakończył się piknikiem rodzinnym w ogrodach paulińskich Klasztoru O. Paulinów we Włodawie.  
Wydarzenie to miło na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia wartości chrześcijańskich 
w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci niezależnie od niepełnosprawności i innych ograniczeń oraz 
pokazanie jak funkcjonują osoby niepełnosprawne. Udział w wydarzeniu wzięło ok 250 osób, w tym 50 ON. 
Uczestnicy projektu: 
Uczestnicy bezpośredni 
Udział wzięli podopieczni Stowarzyszenia. Są to - 30 os. dzieci i młodzież(10 dziewcząt i 20 chłopców) , w wieku od 
3 do 24 lat, uczące się bądź uczęszczające na zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu, szkole lub ośrodku. Wszystkie 
dzieci dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną, u większości występuje niepełnosprawność sprężona, część z 
nich porusza się na wózkach. Udział wzięło też zdrowe rodzeństwo i rówieśnicy oraz rodzice, dziadkowie, 
opiekunowie. 
RAZEM 127 osób.
Uczestnicy pośredni: 
Społeczność lokalna w miejscowościach w których prowadzone były działania projektowe, w tym promocja książki 
Patryka Osieleńca GRA , internauci, odwiedzający wystawy oraz uczestnicy imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie, ok. 5000 os. 
Organizacje współpracujące i partnerzy projektu 
 Gmina Miejska Włodawa
 Gmina Wiejska Włodawa 
 Starostwo Powiatowe we Włodawie 
 Starostwo Powiatowe w Będzinie 
 Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z Dąbrowy Górniczej
 Stowarzyszenie Chrześcijańsko- Patriotyczne Ziemi Włodawskiej  im. Henryka Rudzkiego
 Stowarzyszenie ZBYSZKO z Chełma 
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
 Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej z Włodawy
 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie 
 Miejska Biblioteka w Dąbrowie Górniczej 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu 
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie 
 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Włodawie 
 Dom Samopomocy PRZYSTAŃ
 Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie
 Klasztor Ojców Paulinów we Włodawie 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie 
 Redakcja Tygodnika Nowy Tydzień 
 Radio Bon Ton 
 TV Kanał 99
Współfinansowanie projektu: 
Łączna kwota wydatków: 38 067,79 zł 
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Dotacja PCPR we Włodawie – 2 880, 00 zł 
Dotacja Gminy Miejskiej Włodawa – 1500,00 zł 
Dotacja PZU – 14979,98 zł 
Środki własne – 18707,81 zł  

Ad 2. Realizacja projektu „ A to Polska właśnie … 
Cele projektu: 
Bezpośrednie cele projektu
Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy oraz edukacja historyczna dzieci i młodzieży o wydarzeniach 
związanych z odzyskaniem niepodległości poprzez realizację zadań edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji 
i współdziałaniu różnych grup społecznych. Zakładał aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 
w świętowaniu stulecia niepodległości. 
Pośrednie cele projektu
1. Stworzenie warunków do włączenia społecznego poprzez udostępnienie oferty wsparcia rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne.
2. Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie ich talentów i możliwości pomimo 
ograniczeń jakie niesie niepełnosprawność.
3. Przełamywanie stereotypowego obrazu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jako niewydolnej społecznie i 
ekonomicznie.
Działania w projekcie:
1. Integracyjne warsztaty artystyczno - edukacyjne " A to Polska właśnie..." Łącznie zrealizowano 30 godzin 
warsztatowych, w okresie: od 16-07-2018 do 27-07-2018 r. Warsztaty były elementem półkolonii artystycznych. 
Zajęcia prowadzili: Szczepan Ignaczyński i Władysława Wójcik. Podczas półkolonii odbył się piknik rodzinny oraz 
zorganizowano wycieczki na miejscu i wyjazdowe. Dodatkowo w dn. 14-09-2018r na terenie SOSW we Włodawie 
odbyły się otwarte warsztaty „ Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem... ”. Warsztaty były imprezą integracyjną. 
Pod okiem malarki p. Władysławy Wójcik oraz nauczycieli SOSW i naszych opiekunów powstał obraz 4mx 1.2 m, 
który po zabezpieczeniu jest dekoracją placu szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we 
Włodawie. Prace wykonane podczas warsztatów posłużyły wykonaniu wystawy w MBP, która stanowiła oprawę 
spotkania integracyjnego o tematyce historycznej (seminarium) w dn. 10 października 2018 r. W warsztatach wzięło 
udział 74 osoby w tym w wieku 13 - 26 lat 40 os. (35 ON).
2. Zorganizowano 2 wycieczki edukacyjno – historyczne,
a. „ Spacer szlakiem niepodległościowym po Lublinie” - wycieczka jednodniowa, poznanie historii jedenastu miejsc, 
w których przebywał sam Józef Piłsudski i działa się historia (Kino Corso, 2 Pomniki Nieznanego Żołnierza, Pałac 
Lubomirskich, Hotel Janina, Hotel Victoria, Krakowskie Przedmieście – kamienice, Teatr Osterwy, Kamienica 
Gubernatorska, Ratusz, Stare Miasto, Katedra i Plac Katedralny). W wycieczce wzięło udział 36 osób, w tym w wieku 
13 - 26 lat 10 os. (9 ON).
b. „ Historia Orląt Lwowskich” - wycieczka do Lwowa. Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt 
Lwowskich, rynku, kaplic, katedry łacińskiej oraz wybranego muzeum. Zorganizowano wycieczkę dwudniową z 
noclegiem we Lwowie. W wycieczce wzięło udział 36 osób , w tym w wieku 13-26 lat 5 osób (5 ON)
3. Rodzinny wyjazd do Filharmonii Lubelskiej koncert " A to Polska właśnie". Po koncercie grupa wzięła udział w 
udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w Lublinie. W wyjeździe wzięło udział 50 osób , w tym w 
wieku 13-26 lat 12 osób (7ON)
4. Wystawa prac plastycznych inspirowanych wydarzeniami historycznymi. Prace wykonane podczas warsztatów 
posłużyły do przygotowania wystawy pt. „Tylko pod krzyżem…”, która została zaprezentowana w gablotach W dn. 19
-10-2018 r. odbył się wernisaż wystawy połączony z lekcją patriotyczną dla uczniów szkół średnich. Wystawa 
dostępna była dla odwiedzających do końca 2018 r. Podczas wernisażu dyrektor oddziału Banku Zachodniego 
wręczał certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz drobne upominki.
Wystawę odwiedziło ponad 300 osób.
Uczestnicy projektu: 
Uczestnicy bezpośredni: 
Łącznie w projekcie wzięło udział 460 osób.
 Dzieci w wieku do 13 lat 51 osób, w tym 36 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 Młodzież 13 – 26 lat 335 osób, w tym 148 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 Osoby powyżej 26 lat 74 osoby, w tym 43 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i 31 rodziców/opiekunów
Uczestnicy pośredni: 
 Społeczność lokalna, internauci, osoby odwiedzające  wystawy oraz uczestnicy imprez organizowanych przez 

Stowarzyszenie ok. 5000 os.
Organizacje współpracujące i partnerzy projektu 
 Gmina Miejska Włodawa
 Gmina Wiejska Włodawa 
 Starostwo Powiatowe we Włodawie 
 Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z Dąbrowy Górniczej
 Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej z Włodawy
 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie 
 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy we Włodawie 
 Dom Samopomocy PRZYSTAŃ
Współfinansowanie projektu: 
Łączna kwota wydatków: 23 135,17 zł 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Dotacja Fundacji WBK Bank Zachodni – 6 000, 00 zł 
Dotacja Gminy Miejskiej Włodawa – 2 000,00 zł 
Środki własne – 15 135,17 zł 
Ad 3. Realizacja projektu „ Święta to magiczny czas… dla wszystkich” 
cele projektu: 
Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w środowisku lokalnym ze wsparciem aktywności osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu włodawskiego poprzez stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w 
lokalnej ofercie świątecznej dla ludności.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
1. " Papierowe (i nie tylko...) cuda na Święta" – warsztaty artystyczne/ rękodzielnicze. Realizacja warsztatów przyjęła 
charakter arteterapii z elementami integracji środowiskowej. Warsztaty zrealizowano na bazie własnych zasobów 
lokalowych. Łącznie zrealizowano 20 godzin zajęć warsztatowych. W warsztatach wzięło udział łącznie 35 osób, w 
tym 13 osób to rodzice i opiekunowie.
2.  "Wigilijne warsztaty kulinarne" Realizacja warsztatów przyjęła charakter sensoplastyki z elementami integracji 
środowiskowej. Zajęcia zostały zrealizowane przez instruktorów z wioski tematycznej " Kraina Rumianku" z Hołowna. 
Zajęcia warsztatowe odbywały się w ciągu 2 dni / soboty. Pierwszy warsztat z podziałem na 3 grupy pracujące w 
kolejności po sobie, drugi warsztat z podziałem na 2 grupy pracujące zamiennie. Każdym dniu odbyło się 5 godzin 
zajęć. Łącznie zrealizowano 10 godzin zajęć warsztatowych. W warsztatach wzięło udział łącznie 43 osoby.
3. Ogłoszenie III Konkursu Świątecznego pod tytułem  " Magia Świąt Bożego Narodzenia” dnia 19.12.2018r, którego 
rozstrzygnięcie odbyło się 10.01.2019r . Konkurs miał na celu promocję osób niepełnosprawnych i ich talentów oraz 
integrację ze środowiskiem lokalnym.
Finansowanie projektu w 2018 r.: 
Łączna kwota wydatków: 5 582, 45 zł pokryto z dotacji Fundacji  PZU – 5 582, 45 zł
Planowane zakończenie projektu: 28-02-2019r. 
Ad. 4 
W okresie sprawozdawczym zakończono działania dotyczące Umowy wydawniczej z podopiecznym Stowarzyszenia, 
Wypłacono ostatnią transzę obowiązującego wynagrodzenia z tytułu przekazania praw autorskich w kwocie 283,50 
zł według protokołu z dnia 27.02.2018r.
Ad. 5 
1. Permanentna zbiórka publiczna  nr 2017/2972/OR do puszek kwestarskich:
- do puszek podczas II Marszu dla Życia i Rodziny; 
- podczas ”Jarmarku Bożonarodzeniowego „ w Muzeum - Zespole Synagogalnym we Włodawie;
- charytatywna sprzedaż ozdób Bożonarodzeniowych wykonanych  własnoręcznie przez podopiecznych 
Stowarzyszenia i ich rodziców;
- podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego  w Parafii pw Najświętszego  Serca Jezusowego we Włodawie; 
- charytatywna sprzedaż książki do puszki kwestarskiej  w Zagłębiu Górniczym; 
- dochód z loterii fantowej O LEPSZE JUTRO 
Łączna kwota za okres sprawozdawczy: 5729,01 zł

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

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

810

21
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja projektu „Chcemy być tacy sami (2018)
Cele projektu: 
Bezpośrednie cele projektu
1. Wsparcie rehabilitacji i edukacji os. 
niepełnosprawnych poprzez realizację programów 
usprawniania dla min.30 podopiecznych Stowarzyszenia 
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 
2. Promocja talentów i twórczości os. 
niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie spotkań 
autorskich, konkursów , wystaw w okresie od 
01.01.2018 do 31.12.2018 
3. Integracja środowisk rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie imprez i 
wyjazdów integracyjnych w okresie od 01.01.2018 do 
31.12.2018
Działania w projekcie: 
1. II Świąteczny Konkurs Fotograficzny „ Moje spotkanie 
z Mikołajem rok 2017”/  rozstrzygnięcie.
2. Spotkania autorskie podopiecznego Stowarzyszenia, 
promocja książki,  oraz integracyjne
3. Rehabilitacja i terapie podopiecznych- terapie 
indywidualne i grupowe. 
4. Integracyjne warsztaty artystyczne
5. Wycieczka w Bieszczady – Wyjdź z domu i poznaj 
świat.
6. II Marsz dla Życia i Rodziny Uczestnicy projektu: 
Uczestnicy bezpośredni 
Udział wzięli podopieczni Stowarzyszenia -  dzieci i 
młodzież , w wieku od 3 do 24 lat, uczące się bądź 
uczęszczające na zajęcia rewalidacyjne. Wszyscy 
dotknięci są niepełnosprawnością intelektualną, u 
większości występuje niepełnosprawność sprężona, 
część z nich porusza się na wózkach oraz rodzeństwo i 
rówieśnicy, rodzice, dziadkowie, opiekunowie.

0,00 zł
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2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Realizacja projektu „ A to Polska właśnie … 
Celem projektu było upowszechnianie wiedzy oraz 
edukacja historyczna dzieci i młodzieży o wydarzeniach 
związanych z odzyskaniem niepodległości poprzez 
realizację zadań edukacyjno-animacyjnych opartych na 
interakcji i współdziałaniu różnych grup społecznych. 
Zakładał aktywne uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia w świętowaniu 
stulecia niepodległości. 
Działania w projekcie:
1. Integracyjne warsztaty artystyczno - edukacyjne " A 
to Polska właśnie..." podczas półkolonii artystycznych. 
Dodatkowo odbyły się otwarte warsztaty „Tylko pod 
krzyżem, tylko pod tym znakiem”. Prace wykonane 
podczas warsztatów posłużyły wykonaniu wystawy w 
MBP. 
2. Zorganizowano 2 wycieczki edukacyjno – historyczne,
a. „ Spacer szlakiem niepodległościowym po 
Lublinie”/zwiedzanie 11 miejsc gdzie przebywał J. 
Piłsudski.
b. „ Historia Orląt Lwowskich” - wycieczka do Lwowa. 
3. Rodzinny wyjazd do Filharmonii Lubelskiej koncert " A 
to Polska właśnie". Po koncercie grupa wzięła udział w 
udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości 
w Lublinie. 
Łącznie w projekcie wzięło udział 460 osób.
 Dzieci w wieku do 13 lat 51 os., w tym 36 ON
 Młodzież 13 – 26 lat 335 os., w tym 148 ON
 Osoby powyżej 26 lat 74 osoby, w tym 43 ON

0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Realizacja projektu „ Święta to magiczny czas… dla 
wszystkich” 
cele projektu: 
Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w 
środowisku lokalnym ze wsparciem aktywności osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu włodawskiego 
poprzez stworzenie warunków do aktywnego 
uczestnictwa w lokalnej ofercie świątecznej dla 
ludności.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
1. " Papierowe (i nie tylko...) cuda na Święta" – 
warsztaty artystyczne/ rękodzielnicze
2.  "Wigilijne warsztaty kulinarne" Realizacja 
warsztatów przyjęła charakter sensoplastyki z 
elementami integracji środowiskowej. Zajęcia zostały 
zrealizowane przez instruktorów z wioski tematycznej " 
Kraina Rumianku" z Hołowna. 
3. Ogłoszenie III Konkursu Świątecznego pod tytułem  " 
Magia Świąt Bożego Narodzenia” dnia 19.12.2018r, 
którego rozstrzygnięcie odbyło się 10.01.2019r . 
Konkurs miał na celu promocję osób 
niepełnosprawnych i ich talentów oraz integrację ze 
środowiskiem lokalnym.
Łącznie zrealizowano 30 godzin zajęć warsztatowych. W 
warsztatach wzięło udział łącznie 78 os., w tym 30 ON.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 67 212,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67 212,99 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 30 106,61 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

67 859,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 6 380,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 67 859,85 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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)

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -646,86 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 - dodatkowo podać 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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

6 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

25 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

10 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 779,18 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 779,18 zł

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

191,38 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 000,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Justyna Gajos - prezes 
Monika Zimnicka - wiceprezes 
Dorota Piekło - skarbnik

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Włodawa 1

2019-06-26

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