
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-26

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

2012-03-12

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

Marzena Katarzyna 
Poprawska

prezes TAK

Justyna Maria Gajos skarbnik TAK

Mirosława Stanisława 
Kuczek

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

Ewa Taratycka przewodnicząca komisji TAK

Teresa Sawicka członek TAK

Wanda Elżbieta Oniszczuk członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "LEPSZE JUTRO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy 
realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, 
ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej dzieci i osób niepełnosprawnych 
intelektualnie bądź ruchowo oraz ich rodzin,
2) upowszechnianie wiedzy o przyczynach i skutkach niepełnosprawności 
oraz budowanie prawdziwego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin.
3) tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami w 
szczególności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
4) pomoc rodzinom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi, 
młodzieżą oraz osobami dorosłymi z prawnie orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, 
medycznych, terapeutycznych,
5) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań 
Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
1. Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając 
słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej 
lub w Internecie, w tym dotyczących osób niepełnosprawnych.
2. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , w tym osób niepełnosprawnych: 
zajęcia sportowe, obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne, szkoły nauki 
jazdy konnej, naukę pływania, działalność profesjonalnych instruktorów 
sportowych, nauczycieli i trenerów, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy gry 
w karty (np. brydż) itp.
3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, w tym osób 
niepełnosprawnych, formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, 
rekreacją lub rozwojem własnym.
4. Działalność wspomagająca edukację, w tym osób niepełnosprawnych: 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.
5. Działalność fizjoterapeutyczna na rzecz osób niepełnosprawnych - 
podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin (indywidualna lub zespołowa 
działalność fizjoterapeutów).
6. Prowadzenie całodobowej opieki dla dzieci oraz osób o ograniczonej 
zdolności radzenia sobie samemu.
7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana w tym:
a) pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
b) działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna 
działalność tego rodzaju,
c) konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych,
d) działalność społeczna, lokalna i sąsiedzka,
e) działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób 
bezrobotnych,
f) placówki dzienne dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób 
potrzebujących pomocy,
g) działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy,
h) inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.
8. Działalność artystyczna osób niepełnosprawnych, w tym działalność 
indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, 
grawerzy, itp., działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, 
włączając fikcję literacką, literaturę popularnonaukową itp.
9. Działalność obiektów kulturalnych: organizowanie galerii i salonów 
wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych 
obiektów kulturalnych.
10. Działalność klubów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
11. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych, w 
tym działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym, 
wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część 
obiektu rekreacyjnego i inne.
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12. Działalność statutowa stowarzyszenia w tym działania informacyjno - 
promocyjne, ustalanie i nadzór nad praktykowanymi zasadami 
działalności, reprezentowanie interesów członków organizacji przed 
instytucjami rządowymi i w stosunkach międzyludzkich(public relations).
13. Organizowanie imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych, 
włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez, 
uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie 
muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, 
muzycznych i sportowych.
14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, w tym 
organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, 
wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i 
dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy 
mają miejsce.
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
w wyżej wymienionym zakresie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przeciwdziała marginalizacji osób niepełnosprawnych (w szczególności 
dzieci i młodzieży), łamie stereotypy na temat niepełnosprawności oraz alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji rodzin 
wychowujących dzieci niepełnosprawne od urodzenia bądź od wczesnego dzieciństwa w Polsce.
Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest borykanie 
się z niepełnosprawnością dziecka.
Stowarzyszenie realizuje i angażuje się w projekty, które mają na celu pomóc rodzinom wyjść z izolacji.
Specjalne programy stworzyliśmy z myślą o często  wycofanych z życia społecznego rodzinach w których urodziło się 
niepełnosprawne dziecko.
Celem prowadzonych działań jest  poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i 
wyobcowaniu społecznemu, w tym:
 Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie ich rodzin 

poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji rodzin.
 Stworzenie warunków do włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez inicjowanie działań mających 
na celu pełną integrację społeczną.
 Działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia oraz współpracy międzysektorowej w obszarach: pomocy społecznej, kultury i 
turystyki, edukacji oraz rozwoju społecznego.
W okrsie sprawozdawczym  z pomocy Stowarzyszenia skorzystało łącznie 108 osób (57K, 51M), w tym:
 58 osób niepełnosprawnych (22 K, 36 M), 
 29 osób – rodzice/opiekunowie (24 K, 5M),
 15 osób – rodzeństwo/zrowi rówieśnicy (7 K, 8M),  
 6  wolontariuszy (4 K, 2 M).
Działania statutowe zrealizowane oraz rezultaty: 
1) Terapie indywidualne i grupowe
a. hipoterapia (V-XII 2021)
b. terapia pedagogiczna – terapia ręki (I -XII 2021)
c. terapia pedagogiczna – ruch rozwijajacy (I - XII 2021)
d. terapia logopedyczna (I - XII 2021)
e. korepetycje z matematyki (I – VI i  XII 2021)
wszystkie terapie będą kontynuowane w 2022r. 
Zrealizowano 1101 indywidualnych jednostek terapeutycznych, w tym:
 256  hipoterapii,
 165 terapii pedagogicznej + 262 za pośrednictwem EURO MEDICA = 427 terapii. 
 120 terapii logopedycznej
 238 korepetycji z matematyki i języka angielskiego 
 60 godzin wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. 

Zrealizowano 25 godzin zajęc grupowych – ćwiczenia usprawniające i choreoterapia.
Z wsparcia terapeutycznego skorzystało 24 osób niepełnosprawnych/dzieci i młodzież w wieku od 4 do 26 lat 
(niepowtarzających się ), każa osoba skorzystała z mninimum 2 rodzajów terapii . Dodatkowo 5 rodziców skorzystało ze wsparcia 
psychologicznego. Wszyscy podopieczni stowarzyszenia posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o ptrzebie 
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kształcenia specjalnego (uczniowie i absolwenci). Z terapii korzystali uczniowie SOSW we Włodawie, Sz.P nr 3 we Włodawie, I LO 
we Włodawie, ZSZ I II LO we Włodawie, IV LO w Chełmie oraz osoby spoza system edukacji.    
2) Półkolonie ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO 
Zrealizowano dwutygodniowe integracyjne półkolonie w okresie: od 28-06-2021  do 09-07-2021. 
Półkolonie realizowane były w Centrum Terapii I Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Susznie . Zajęcia trwały 8 godz. 
dziennie od poniedziałku do piątku.
W programie zrealizowano: warsztaty , wycieczki, oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe. 
W działaniach wzięło udział łącznie 25 osób, w tym 9 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością, w tym: 
 dzieci w wieku do 13 lat: 6 dzieci / rodzeństwo i 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 nłodzież 13 – 26 lat: 9 osób, w tym 8 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 osoby dorosłe/rodzice/opiekunowie – 12 osób .

3) Konkursy integracyjne 
 V Konkurs Swiąteczny " Magia Swiąt Bożego Narodzenia" / ZAKOŃCZENIE w styczniu 2021r.( Konkurs był  ogłoszony w 2020 r. , 
przebiegał zgodnie z Regulaminem Konkursu. Konkurs w całości realizowany był zdalnie z wykorzystaniem technik komunikacji 
na odległość. Do Konkursu wpłynęło w Kategorii I – 12 zdjęć I w Kategorii II – 12 prac uczestników warsztatów w 
MIKOŁAJKOWYM CENTRUM KREATYWNOŚCI. Jury nagrodziło laureatów w obu kategoriach, praca Jury przebiegała w trybie 
zdalnym. Nagrody sponsorowane były przez Fundację PZU i Fundację Edukacja Dla Demokracji. 
 Ogłoszono VI Konkurs Swiąteczny - Magia Swiąt Bożego Narodzenia, planowane zakończenie konkursu w lutym 2022r. 

4) Warsztaty rozwijające 
Łącznie zrealizowano 64  godziny warsztatów, w tym: artystyczne 37 godz., zawodowe 18 godz, proekologiczne 6 godz. i z 
zakresu profilaktyki uzależnień 3 godz.  
Część warsztatów prowadzona była w trybie zdalnym ze względu na pandemię covid (11 godz). W formie stacjonarnej z 
zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się 53 godziny.
Realizacja warsztatów przyjęła charakter arteterapii z elementami integracji środowiskowej. Zajęcia odbyły się w Centrum 
Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO w Susznie oraz w Poleskim Parku Narodowym i częściowo zdalnie 
w domach rodzinnych podopiecznych. 
W warsztatach wzięło udział łącznie 73 niepowtarzające się osoby , w tym: 
 37 osoby niepełnosprawne 
 25 rodziców/opiekunów
 7 rodzeństwa 
 4 wolontariuszy.
W warsztatach wzięło udział 73 osoby,  w tym 37 osób z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością. to ON. 
1. Przedświąteczne warsztaty kulinarne w domach rodzinnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych/marzec 2021 
zorganizowano w tygodniu przedświątecznym. Uczestnicy dzielili się przepisami oraz relacjami z realizacji wypieków. Średnio 
warsztat trwał ok. 2 godz. łącznie 6 godz. W warsztatach wzięło udział 3 rodziny. Z zajęć wykonano dokumentację foto. 
2. Grupa rękodzieła w Stowarzyszeniu LEPSZE JUTRO - warsztaty dla rodzin z wykonywania palm i stroików 
wielkanocnych/marzec 2021 - realizacja w domach rodzinnych (z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych) oraz w siedzibie 
stowarzyszenia. Udział wzięło 5 rodzin, łącznie 12 osób w tym 5 ON , 5 matek oraz 2 os. - rodzeństwo. Łącznie zrealizowano 5 
godzin warsztatów. Z zajęć wykonano dokumentację foto. Koordynacja zadania Marzena Poprawska. 
3. Indywidualne warsztaty wielkanocne/ marzec-kwiecień 2021, wg. autorskiego programu z elementami arteterapii dla 8 osób 
(dzieci i młodzież niepełnosprawna). Zrealizowano 6 godzin warsztatów prowadzenie Krystyna Chodakowska - pedagog. Z zajęć 
wykonano dokumentację foto. 
4. Warsztaty zielarskie/kwiecień 2021 w ramach akcji Klimatyczny Dzień Ziemi. Warsztaty trwały 3 godz., wzięło udział 17 osób, 
w tym 8 ON (dzieci i młodzież) i 7 opiekunów/rodziców. Podczas warsztatów uczestnicy poznali dziko rosnące zioła, które można 
z powodzeniem wykorzystywać do domowego wytwarzania kosmetyków oraz takie, które można zjeść . Wykorzystano również 
znane wszystkim warzywa i udomowione zioła, z których przygotowano przepyszne oleje do sałatek oraz sałatkę ziemniaczaną z 
ziołami i szaszłyki warzywno - ziołowe.
5.  Wiosenne warsztaty ogrodnicze/maj 2021. Warsztaty trwały 3 godz. wzięło udział 17 osób, w tym 8 ON (dzieci i młodzież) i 7 
opiekunów/rodziców. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali różne kwiaty i nauczyli się ich uprawy i przesadzania. Z zajęć 
wykonano dokumentację foto.
6.  Warsztaty "Glinianie i drewniane cuda nie tylko na święta"/czerwiec 2021,  zorganizowano w pracowni malarsko - 
rzeźbiarskiej Pani Władysławy Wójcik . Warsztaty trwały 10 godz., wzięło udział 11 osób w tym 6 ON (dzieci i 
młodzież).Prowadzenie Władysława Wójcik/praca w glinie i Zbigniew Golec / praca w drewnie (u. o dzieło). Podczas warsztatów 
oraz całego spotkania realizowano nagranie video. Z materiału zostały zmontowane 2 filmy które opublikowano za 
pośrednictwem yotube. 
7. Warsztaty rozwijające artystyczne/czerwiec 2021. Zajęcia plenerowe prowadzone przez malarkę p. Agnieszkę Kuryłowicz 
udział wzięło 15 osób (dzieci młodzież) w tym 9 osób niepełnosprawnych. Czas trwania 10 godzin. 
8. Warsztaty zawodowe – pielęgnacja zieleni oraz rozpoznawanie ziół i roślin dzikich/czerwiec – lipiec 2021. Zajęcia prowadzone 
metodą doświadczeń. Udział wzięło 25 osób, w tym 9 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością. Uczestnicy samodzielnie 
wykonywali czynności ogrodnicze, w tym oczyszczanie upraw z chwastów. Jednocześnie zapoznali się z ziołami dziko rosnącymi 
na posesji stowarzyszenia. Czas trwania 3 godziny.    
9.  Warsztaty z profilaktyki uzależnień/ lipiec 2021. Zajęcia prowadzone metodą heurezy. Udział wzięło 25 osób, w tym 9 os. z 
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orzeczoną prawnie niepełnosprawnością. Uczestnicy poznawali metody i sposoby radzenia sobie z uzależnieniami, a w 
szczególności cyberuzależnieniem. Czas trwania 3 godziny.    
10. Proekologiczne na Ścieżce edukacyjnej ,,Leśny Skrzat"/lipiec 2021 Prowadzenie Agnieszka Kiszczak - Specjalista Służby 
Leśnej. Udział wzięło 25 osób, w tym 9 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością. Czas trwania 3 godz. W programie: 
Ochrona przeciwpożarowa lasów; Ochrona lasu;  Cykl życiowy drzewostanu; Bór sosnowy świeży; Ochrona gatunkowa roślin; 
Ochrona gatunkowa zwierząt.
11. Warsztaty „Wokół ziemniaka” /październik 2021 Warsztaty Kulinarne – potrawy z ziemniaków oraz artystyczne – jeże 
ziemniaczane.  Udział wzięło 20 osób, w tym 9 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością. Czas trwania 3 godz. W programie 
gry i zabawy wokół ziemniaka oraz warsztaty kulinarne i artystyczne podczas Święta Pieczonego Ziemniaka 2021. 
12. Warsztaty z kiszenia kapusty i robienia masła – 5 godz./listopad 2021 Pracownicy Poleskiego Parku Narodowego 
przeprowadzili warsztaty z kiszenia kapusty i robienia masła metodą tradycyjną. Czas trwania 3 godz. W spotkaniu uczestniczyło 
29 osób , w tym 19 osób niepełnosprawnych. 
13. Warsztaty w Mikołajkowym Centrum Kreatywności – papierowe i nie tylko cuda na święta/ grudzień 2021.  Warsztaty trwały 
6 godz. W warsztatach wzięło udział 40 osoby, w tym 18 osób niepełnosprawnych, 7 rodzeństwo  i 15 opiekunów/rodziców. 
Podczas warsztatów powstały jedyne w swoim rodzaju dekoracje świąteczne.  
5) Wycieczki turystyczno – rekreacyjne 
Zorganizowano 7 wycieczek. 
W wycieczkach wzięło 76 niepowtarzających się osób, w tym: 
 42 osoby niepełnosprawne 
 22 rodziców/opiekunów
 7 rodzeństwa 
 5 wolontariuszy

1. Wycieczka "Śladami Św.Jana Pawła II" (Wadowice- Ludźmierz-Zakopane/4 dni/maj 2021) .Uczestnicy zwiedzali z 
przewodnikiem Wadowice jeżdżąc ciuchcią Szlakiem Jana Pawła II. Następnie odwiedzili miejsca związane z Janem Pawłem II w 
Zakopanem. Zrealizowanie ciekawe spotkanie w Bachledówce nawiązujące do historii wielkich Polaków - Karola Wojtyły i 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W wycieczce wzięło udział 47 osób w tym 20 ON. 2. 
2. Wycieczka "Jak dąb z sosną zrośnięci - historia wielkiej miłości T. Kościuszki” (Sosnowica-poszukiwanie pamiątek/ 
1dzień/czerwiec 2021). Uczestnicy wędrowali z przewodnikiem śladami Tadeusza Kościuszki po Sosnowicy, zwiedzili wszystkie 
miejsca w których przebywał Tadeusz Kościuszko. Wycieczkę zakończyła impreza integracyjna na ścieżce dydaktycznej Perehod. 
W wycieczce wzięło udział 23 osoby w tym 16 niepełnosprawnych uczniów. Wycieczka została zorganizowana w partnerstwie ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym we Włodawie. 
3. Wycieczka "Jak Kościuszko do Ameryki wyruszał"(Kuzawka - jabłeczna /1dzień/lipiec 2021), w trakcie piknik rodzinny w 
Kuzawce i spływ katamaranem po Bugu Płynęliśmy katamaranem po Bugu i wspominaliśmy Tadeusza Kościuszkę. Kościuszko w 
1776 roku wyruszył do Ameryki, podróż zaczynał płynąc łodzią po Bugu i dalej statkiem do morza i przez morze. Podróż 
Kościuszki trwała około miesiąc, a my płynęliśmy tylko ok półtorej godziny (każda grupa). Wycieczkę zakończył piknik rodzinny. 
Zabawy poprowadził animator kultury wszyscy mogli skorzystać z jazd konnych i hipoterapii. i zabawy z animatorem. W 
wycieczce wzięło udział 22 osoby, w tym 11 niepełnosprawnych uczniów. 
4. Wycieczka do Sobiboru - obóz zagłady Żydów/1 dzień/lipiec 2021. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie z 
przewodnikiem muzeum obozu zagłady w nowoczesnej formie z wykorzystaniem multimediów. Po zwiedzaniu muzeum została 
zorganizowana lekcja ekologii na ścieżce dydaktycznej "Leśny Skrzat" w nadleśnictwie Sobibór. Wyjazd był zorganizowany w 
formie integracyjno rodzinnej. Wszystkie chętne rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci mogły przyjechać na miejsce 
własnym samochodem i włączyć się do programu. W wycieczce wzięło udział 10 rodzin łącznie 23 osoby w tym 10 
niepełnosprawnych uczniów. Podczas wycieczek uczestnicy poznawali historię, przyrodę, geografię poprzez bezpośrednie 
doświadczenie. Utrwalili i poszerzyli dotychczasową wiedzę w bezpośrednim kontakcie z pamiątkami historycznymi. W 
wycieczkach uczestniczyło 37 niepowtarzających się ON Plakatowanie w okresie rekrutacji/ tablice informacyjne. Zaproszenia 
wysłane mailingiem. Informacje na fan page Stowarzyszenia na Facebook
5. Wycieczka turystyczno - rekreacyjna ON z cyklu „WYJDŹ Z DOMU I POZNAJ ŚWIAT” do Kotliny Kłodzkiej/4 dni/październik 
2021. W imprezie uczestniczyły grupy z województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Ze względu na 
pandemię integracja była dość znacznie ograniczona, spotkania odbywały się we własnych grupach bądź w małych grupach 
mieszanych z zachowaniem reżimu sanitarnego (przede wszystkim dystans i maseczki). Zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej odbywało 
się na zasadzie objazdowej. Każda grupa dostała swojego przewodnika. Trasy zwiedzania 1. Trasa I – Polanica Zdrój – Kłodzko 
(twierdza, stare miasto) – Złoty Stok (kopalnia złota, gród średniowieczny)– Kletno (jaskinia Niedźwiedzia) – Polanica Zdrój. 2. 
Trasa II – Polanica Zdrój – Duszniki (muzeum papiernictwa)– Kudowa (kaplica czaszek, Park Zdrojowy) – Wambierzyce (Śląska 
Jerozolima –Sanktuarium) – Osówka (podziemne miasto)– Polanica Zdrój. Po kolacji odbywały się spotkania organizatorów z 
poszczególnych województw w małych grupach, gdzie następowała wymiana doświadczeń dotyczących współpracy ngo z jst w 
obszarze pomocy ON. Na zakończenie odbyła się biesiada integracyjna oraz Konkurs z nagrodami dotyczący zwiedzanych miejsc. 
W konkursie wzięły udział 3 osoby z grupy lubelskiej. Wykazały się dużą wiedzą zdobytą podczas wycieczki czym zyskały uznanie 
całej grupy uczestników. Zdobyły nagrody w postaci pięknych albumów i przewodników turystycznych. W wycieczce wzięło 
udział 45 osób , w tym 29 osób niepełnosprawnych. 
6.  Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie / 1 dzień/listopad 2021. Zorganizowano spotkanie integracyjne 
połączone z warsztatami w Ośrodku Edukacyjnym Poleskiego Parku Narodowego POLESKIE SIOŁO w Wytycznie. Wyjazd został 
zorganizowany wspólnie z ŚDS PRZYSTAŃ. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób , w tym 19 osób niepełnosprawnych. Spotkali się 
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wszyscy chętni, którzy uczestniczyli w wyjeździe do Kotliny Kłodzkiej oraz inne osoby. Pracownicy Poleskiego Parku Narodowego 
przeprowadzili warsztaty z kiszenia kapusty i robienia masła metodą tradycyjną. Zwiedzaliśmy Ośrodek Edukacyjny stylizowany 
na poleską zagrodę z ubiegłego stulecia. Po warsztatach odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku, gdzie była możliwość 
wspominania udanej wycieczki do Kotliny Kłodzkiej ora planowania dalszych działań i współpracy.
6) Spotkania integracyjne
 Dzień Dziecka 
 Święto Pieczonego Ziemniaka 
 Indywidualne spotkania ze Świetym Mikołjem – Mikołajkowe Centrum Kreatywności 
Jak co roku organizowano spotkania integracyjne dla członków stowarzyszenia. Spotkania były otwarte, realizowane wg 
opracowanych przez członków stowarzyszenia, realizacja była wspólnym staraniem. Z oferty skorzystało ok 80% członków 
stowarzyszenia. 
7) Kampanie internetowe
 Dzień Babci i Dziadka
 Światowy Dzień Zespołu Downa
 Światowy Dzień Autyzmu
 Dzień matki
 Dzień Dziecka
 Dzień Chłopaka
 Dzień Nauczyciela 

8) Centrum Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO - inicjatywa mająca na celu zaadaptowanie posesji po 
byłej szkole podstawowej w Susznie dla potrzeb realizacji celów statutowych .
 Porządkowanie terenu wokół posesji przez rodziców, podopiecznych oraz wolontariuszy, Aktywny udział wzięło ok 15 osób, 
wszyscy to członkowie stowarzyszenia.
 Drobne remonty i naprawy wykonywane były głównie przez członków stowarzyszenia na bazie własnych srodków 
zgromadzonych przez stowarzyszenie oraz z pomocą ludzi dobrej woli oraz lokalnych firm.
9) Akcja “Wkręć się w pomaganie”  jak co roku została zorganizowana zbiórka surowców wtórnych – nakrętek plastikowych. 
Akcja realizowana jest w oparciu o Regulamin wewnętrzny. W br. w ramach akcji z inicjatywy stowarzyszenia zostały postawione 
serca na nakrętki  w 4 punktach powiatu włodawskiego: 
 Włodawa, ul. Jana Pawła II (przed delikatesami SLAWEX) – sfinansowano ze środków stowarzyszenia; 
 Włodawa ul. Piłsudskiego (przed Urzędem Miasta) – sfinansowała Gmina Miejska Włodawa 
 Różanka (skwer w centrum miejscowosci) – sfinansowała Gmina Włodawa
 Orchówek (przed budynkiem szkoły podstawowej) – sfinansowała Gmina Włodawa

10) Akcje fundraisingowe 
 Zbiórka do puszek /dobrowolne datki oraz przychód ze sprzedaży charytatywnej (zbiórka publiczna nr 2017/2972/OR). 
 Zbiórka i Internecie https://zrzutka.pl/7ry33w
 Wsparcie zakupowe https://fanimani.pl/stowarzyszenie-pomocy-dzieciom-niepelnosprawnym-lepsze- jutro/informacje/
 Sprzedaż charytatywna w portalu allegro https://charytatywni.allegro.pl oraz za pośrednictwem Fb. 
Całość dochodu przeznaczono na cele statutowe.

W 2021 roku Stowarzyszenie współpracowało z: 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie
2. I LO we Włodawie
3. ZSZ i II LO we Włodawie
4. Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
5. Starostwo Powiatowe we Włodawie 
6. Gmina Miejska Włodawa
7. Gmina Wiejska Włodawa
8. Włodawski Dom Kultury
9. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
10. Poleski Park Narodowy w Urszulinie  
Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia udzielili: 
1. Fundacja PZU z programu „Z Fundacją PZU po lekcjach 2020 – projekt: „Chcemy byc tacy sami… zajęcia pozalekcyjne ze 
Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO ”  i 2021 – projekt „Chcemy byc tacy sami… zajęcia pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE 
JUTRO  i Fundacją PZU”
2. Fundacja Edukacja Dla Demokracji w ramach FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH 2020 – projekt „Chcemy być tacy sami...”
3. Fundacja ORLEN z programu „Moje miejsce na Ziemi"Edycja 4/2021 – projekt „ Moje miejse w społeczności ... wsparcie 
rodzin borykajacych się z niepełnosprawnością dziecka”
4. Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /PCPR we Włodawie – projekt „Chcemy być tacy sami … 2021.
5. Narodowy Instytut Wolności, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. Wsparcie doraźne. 
Edycja 2021 – „A to Polska właśnie … wycieczka turystyczno – rekreacyjna ON z cyklu „WYJDŹ Z DOMU I POZNAJ ŚWIAT” 
6. Gmina Miejska Włodawa – projekt „Chcemy być tacy sami… pólkolonie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

108

9

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

7. Gmina Włodawa – j. w.

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

Realizacja wparcia podopiecznych 
Stowarzyszenia – terapie indywidualne i 
grupowe , wycieczki oraz warsztaty w ramach 
realizowanych projektów:
-  „Chcemy byc tacy sami… zajęcia pozalekcyjne 
ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO ”
- „ Moje miejse w społeczności ... wsparcie 
rodzin borykajacych się z niepełnosprawnością 
dziecka”
- „A to Polska właśnie … wycieczka turystyczno – 
rekreacyjna ON z cyklu „WYJDŹ Z DOMU I 
POZNAJ ŚWIAT” 
- „Chcemy być tacy sami… pólkolonie dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”.

86.90.A 1 980,40 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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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) 123 188,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 108 093,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11 768,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 6,83 zł

e) pozostałe przychody 3 320,00 zł

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

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

Realizacja wparcia podopiecznych 
Stowarzyszenia – terapie indywidualne i 
grupowe , wycieczki oraz warsztaty w 
ramach realizowanych projektów: - 
„Chcemy byc tacy sami… zajęcia 
pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE 
JUTRO ” - „ Moje miejse w społeczności ... 
wsparcie rodzin borykajacych się z 
niepełnosprawnością dziecka” - „A to Polska 
właśnie … wycieczka turystyczno – 
rekreacyjna ON z cyklu „WYJDŹ Z DOMU I 
POZNAJ ŚWIAT” - „Chcemy być tacy sami… 
pólkolonie dla niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży”.

86.90.A 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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1 980,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 22 300,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 581,10 zł

2.4. Z innych źródeł 68 326,83 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 1 980,40 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Realizacja wparcia podopiecznych Stowarzyszenia – terapie indywidualne oraz warsztaty w ramach 
projektu “Chcemy być tacy sami …”

1 980,40 zł

1 działalność statutowa stowarzyszenia 1 980,40 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

9 000,00 zł

13 300,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

650,00 zł

8 616,00 zł

6 741,04 zł

2 806,06 zł

0,00 zł

11 768,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-26 9



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5 565,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 125 426,53 zł 1 980,40 zł

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

113 658,53 zł 1 980,40 zł

11 768,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 0,00 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.
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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

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)

0,00 etatów

17 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

22 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)

20 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

20 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-26 11



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 50 050,54 zł

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

50 050,54 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)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

245,35 zł

7 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)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

7 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 50 050,54 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 50 050,54 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 Chcemy być tacy sami… 
zajęcia pozalekcyjne i 
półkolonie dla 
niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży.

Realizacja oferty 
zorganizowanego wypoczynku 
letniego dla niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży z powiatu 
włodawskiego w okresie walacji 
letnich.

Gmina Miejska Włodawa 9 000,00 zł

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

0,00 zł

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

4 200,00 zł

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

1 Chcemy być tacy sami ... 
2021

Wsparcie terapii i rehabilitacji 
niepełosprawnych dzieci i 
młodzieży z powiatu 
włodawskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie /PFRON

4 750,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marzena Katarzyna Poprawska
Justyna Maria Gajos

Mirosława Stanisława Kuczek
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Włodawa 1

2 A to Polska 
właśnie...wycieczka 
turystyczno-rekreacyjna ON 
z cyklu WYJDŹ Z DOMU I 
POZNAJ ŚWIAT

Dofinansowanie kosztów 
udziału ON w wycieczce 
krajoznawczej do Kotliny 
Kłodzkiej i spotkaniu 
integracyjnym ON z czetech 
województw

Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego NIW-CRSO

8 550,00 zł

2022-09-26
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