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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. ELBLĄG

Powiat M. ELBLĄG

Ulica 1 MAJA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ELBLĄG Kod pocztowy 82-300 Poczta ELBLĄG Nr telefonu 552337593

Nr faksu 552337593 E-mail zk.elblag@psoni.org.pl Strona www www.elblag.psoni.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-14

2012-12-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28003317500000 6. Numer KRS 0000218552

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

Beata Peplińska-Strehlau Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Marzenna Wrzosek Sekretarz Zarządu Koła TAK

Krystyna Jon Skarbnik Zarządu Koła TAK

Małgorzata Jagodzińska Członek Zarządu Koła TAK

Krzysztof Lewandowski Członek Zarządu Koła 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

Jerzy Terlikowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lidia Kasprzykowska Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Furs Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
ELBLĄGU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich 
rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez:
§1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowani a prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich po trzeb w zakresie 
opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i 
ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze 
i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w 
samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony 
i pomocy prawnej.
§2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną .
§3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną, przebywającym w placówkach opieki całkowitej , 
sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym 
środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania 
wobec nich praw człowieka.
§4. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają .
§5. Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością 
intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między 
innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a 
także występowanie w interesie indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
§6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
§7. Prowadzenie różnorodnych usług, m.in.w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie 
wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz 
działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z 
uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
§8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu (m. in. w formie asystenta osobistego), 
różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, 
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.
§9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług 
wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z 
niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych, placówek stałego i czasowego pobytu, informacji, 
doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom 
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przemocy i wypadków , itp.
§10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
§11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną .
§12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności .
§13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi i osobami 
fizycznymi dla realizacji celów statutowych .
§14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu, 
a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
§15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW-podmiot leczniczy). Od stycznia 2012 r. OREW funkcjonuje jako 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie realizowania świadczeń rehabilitacji leczniczej w oparciu o kontrakt z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt na usługi rehabilitacyjne podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowa 
zawarta na okres ponad 3 lat, co roku aktualizowana. Umowa obowiązuje od 01.04.2018 do 30.06.2021 r. w zakresie 
rehabilitacja lecznicza - w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Kwota umowy w 
2019r. wynosiła 429 767,80zł (kwota wynikająca z umowy na 2019r.)
Środki finansowe przekazywane były co miesiąc w oparciu o przedkładane do NFZ rachunki wykonanych świadczeń. W 2019 
roku rehabilitacją i terapią finansowaną ze środków NFZ objętych było 38 pacjentów.
OREW jako niepubliczna placówka oświatowa
OREW w Elblągu jest niepubliczną placówką oświatową prowadzoną przez PSONI Koło w Elblągu od września 1998 roku. 
Obecnie wychowankowie OREW realizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w budynku przy ul. Saperów 14d. Placówka 
przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 0 do 25 lat.  W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. uczęszczało do OREW 
21 wychowanków – 3 realizowało III klasę gimnazjum, 17 realizowało zajęcia rewalidacyjno-Wychowawcze. Od 1 września 
2019r. do grudnia 2019r w ramach OREW edukacją i rewalidacją objętych było 16 wychowanków. Realizacja programu pracy 
placówki opiera się na opracowanych indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych wychowanków OREW, 
tygodniowych i dziennych planach pracy, planach zajęć grupowych i specjalistycznych, również w formach zajęć realizowanych 
w terenie i otwartym środowisku. Kontynuowane były działania mające na celu wzmocnienie współpracy pracowników OREW z 
Rodzicami wychowanków placówki. Odbywały się spotkania z Rodzicami, podczas których mogli skonsultować się z 
wychowawcą i wszystkimi specjalistami pracującymi w OREW. Prowadzono także wsparcie psychologiczne dla potrzebujących 
Rodzin wychowanków placówki, owocujące poprawą relacji pomiędzy Rodzinami wychowanków OREW i kadrą, w szczególności 
wpływające na poprawę akceptacji dziecka i poprawę życia rodziny. Pomocą i wsparciem w różnych trudnych lub 
problemowych sytuacjach służyło rodzinom 2 pracowników socjalnych.
II. Niepubliczne Przedszkole Specjalne (NPS) - funkcjonuje od września 2015 roku. Mieści się w budynku przy ul. Szarych 
Szeregów 32.
NPS jest niepubliczną placówką oświatową prowadzoną przez PSONI Koło w Elblągu. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 
do 7 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 9 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do 
Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia. Placówka mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 32. Czynna jest 5 
dni w tygodniu w godz. 6:30 – 16:00. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 
afazją, niewidzące i niedowidzące, niesłyszące i niedosłyszące, z niepełnosprawnością sprzężoną. W okresie od IX-XII 2019 r. do 
placówki uczęszczało 15 dzieci (stan na 31.12.2019). Dzieci oprócz kompleksowej opieki, mają zapewnioną rehabilitację 
ruchową, zajęcia z logopedą, terapię zajęciową, dogoterapię, zajęcia z Capoeiry.
III. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna (NSPS) - funkcjonuje od września 2017r. Mieści się w budynku przy ul. Szarych 
Szeregów 32. NSPS to ośmioletnia szkoła podstawowa (czas trwania cyklu kształcenia dla uczniów wynosi minimum 8 lat) o 
uprawnieniach szkoły publicznej. Okres nauki w szkole podstawowej może zostać wydłużony, decyzją Dyrektora, w uzgodnieniu z 
rodzicami (opiekunami), po szczegółowej analizie osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez Radę Programową o 1 rok na 
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pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym – przy zwiększeniu proporcjonalnie wymiaru godzin 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Uczniami Szkoły mogą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć edukacyjnych 
i rewalidacji. W okresie od IX-XII 2019 r. do placówki uczęszczało 16 uczniów (stan na 31.12.2019). Uczniowie oprócz 
kompleksowej opieki, mają zapewnioną rehabilitację ruchową, zajęcia z logopedą, opiekę psychologiczną, terapię zajęciową, 
rewalidację, zajęcia z Capoeiry.
IV. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (NSPDP)–funkcjonuje od września 2017r. Mieści się w budynku przy 
ul. Szarych Szeregów 32. NSPDP jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczniami Szkoły może być młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W okresie od IX-XII 2019 r. do 
placówki uczęszczało 11 uczniów (stan na 31.12.2019). Nadrzędnym celem Szkoły jest uzyskanie przez uczniów jak największej 
samodzielności i zaradności życiowej na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości funkcjonowania. Szkoła tworzy właściwe 
warunki edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne umożliwiające uczniom prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji, 
rehabilitacji i integracji. Szkoła posiada Program Wychowawczo- Profilaktyczny przygotowany w oparciu o przeprowadzoną 
diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, 
obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie objęci są systematyczną rehabilitacją dostosowaną 
do ich potrzeb, możliwości i rodzaju schorzenia. Formą zajęć ruchowych, za którą uczniowie przepadają są zajęcia z Capoeiry, 
które sprawiają im wiele radości i utrzymują ich w dobrej kondycji psychofizycznej. 
V. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) funkcjonuje od stycznia 2006 roku jako zadanie zlecone organizacji pozarządowej 
przez samorząd miasta Elbląga. Głównym celem zadania realizowanego w okresie 1 styczeń-31 grudzień 2019 roku  było  
wzmocnienie kompetencji społecznych i zwiększenie autonomii 43 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności 
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie środowiskowego domu samopomocy zgodnie z rozporządzeniem 
MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586) oraz 
zgodnie z przepisami o pomocy społecznej i obowiązującymi standardami. Realizacja zadania zgodnie z planem odbywała się w 
dotychczasowych pomieszczeniach działalności środowiskowego domu samopomocy przy ul. Saperów 14d w Elblągu. 
Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie nabytych przez uczestników umiejętności niezbędnych im do 
możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i społecznym, 
pomoc w zaspokajaniu ich podstawowych  potrzeb życiowych  i przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, pomoc w 
osiągnięciu poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymanie postępującej regresji. 
Przeprowadzony w 2019 roku  plan głównie skierowany był na:  stymulację osobistego rozwoju uczestników poprzez  
opracowanie i realizację i ewaluację indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, zapewnienie 
uczestnikom możliwości aktywnego i autentycznego życia z zachowaniem związków rodzinnych; zapewnienie poczucia więzi 
społecznych w środowisku lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji;/ kształtowanie właściwych postaw społecznych 
wobec ONI i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji, 
podtrzymywanie i poprawa stanu zdrowia poprzez realizację zabiegów fizykalnych i kinezyterapię oraz inne formy aktywności 
ruchowej; podtrzymywanie sprawności funkcjonowania w codziennym życiu: w miejscu zamieszkania, w placówce oraz w 
środowisku lokalnym; zapewnienie możliwości sporządzania i wspólnego  spożywania posiłków; rozwój umiejętności 
sensownego, aktywnego spędzania czasu  poprzez udział  w  różnych  formach  terapii zajęciowej w placówce i w otwartym 
środowisku społecznym; poprawę sytuacji życiowej skierowanych do placówki  osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin poprzez 
poradnictwo, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych; kształtowanie 
umiejętności korzystania z dóbr i zasobów kulturowych, dostępnych w otwartym środowisku; ochronę praw i interesów osób 
korzystających z placówki; prowadzony monitoring funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, motywowanie ich do 
samodzielności; zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób, ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań; 
ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do służby zdrowia, urzędów, instytucji kultury. W 2019 roku ŚDS udzielał 
wsparcia 43 osobom z niepełnosprawnością intelektualną wszystkich stopni oraz kalectwami sprzężonymi (niedowidzenie, 
głuchota, małogłowie, niskorosłość, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce i inne) 
w wieku powyżej 18 roku życia. W ŚDS  31 uczestników posiadało orzeczenie wskazujące na niepełnosprawność sprzężoną. W 
trakcie roku 1 uczestnik przeszedł do WTZ, jeden uczestnik zmarł, jeden uczestnik zrezygnował z usług ŚDS.  Na dzień 31 
grudzień 2019r ŚDS liczył 40 uczestników. ŚDS PSONI Koło w Elblągu zrealizował wsparcie zgodnie z planem pracy placówki-49 
tygodni pracy merytorycznej, w okresie ferii letnich  placówka była zamknięta przez okres 3 tygodni (termin został uzgodniony z 
uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami). Działanie wykonywane było w formie zajęć grupowych i indywidualnych, 5 dni w 
tygodniu w godzinach 7.00-16.00, w tym zajęcia z uczestnikami  prowadzono co najmniej przez 6 godzin dziennie.
VI. Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – działa w strukturze PSONI od 1 stycznia 2007 r. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony 
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Elblągu jest placówką pobytu 
dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej odbywa się w grupach 5-cio osobowych w ramach 6 pracowni: gospodarstwa domowego, poligrafii i promocji, 
ceramiczno-plastycznej, gospodarczo – porządkowej, witrażu i technik różnych, stolarskiej. Metody i techniki pracy z 
uczestnikami  w poszczególnych pracowniach uzależnione są od indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz potrzeb 
uczestników, a zarazem od profilu i charakteru danej pracowni. Każdemu z uczestników Rada Programowa WTZ opracowuje 
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Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który zawiera: dane osobowe, dotychczasowy przebieg edukacji, doświadczenie 
zawodowe, sytuację rodzinną Uczestnika, diagnozę funkcjonowania Uczestnika w oparciu o diagnozę lekarską, psychologiczną, 
wywiad rodzinny, analizę innych dokumentów, diagnozę potrzeb rodziny, cele długoterminowe i krótkoterminowe, zakres 
działalności WTZ, obszar czynności kompetencji zawodowych, w którym zawarty jest obszar kompetencji zawodowych w danej 
pracowni, warsztaty dodatkowe oraz trening ekonomiczny. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2019 roku uczestniczyło 26 
uczestników (stan na 31.12.2019). W 2019 roku z placówki odeszły 2 osoby: 1 mężczyzna, 1 kobieta, przyjęty został jeden 
uczestnik-mężczyzna. 
W zakresie rehabilitacji zawodowej prowadzone były treningi: kształtowania nawyków pracowniczych m.in. punktualności, 
dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności, pozyskiwania informacji dotyczących zatrudnienia, umiejętności pracy w zespole, 
przygotowania zawodowego do podjęcia zatrudnienia, w zakresie motywacji, z zakresu autoprezentacji, z zakresu 
przygotowania stanowiska pracy, nabywania  umiejętności przygotowywania różnego typu narzędzi pod planowaną pracę, 
uczenia się posługiwania urządzeniami i maszynami, umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego (np. prasowanie, sprzątanie, gotowanie), estetycznego przygotowywania i podawania potraw, umiejętności 
planowania niezbędnych produktów do przygotowania potraw, zakupu odpowiedniej ilości niezbędnych produktów, 
kształtowania  nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia, racjonalnego gospodarowania czasem, rozwijania  poczucia 
smaku i estetyki, kształtowania umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej, usprawniania  manualnego, doskonalenia 
koordynacji i spostrzegawczości. Intensywnie podejmowano działania w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia przez uczestników zatrudnienia na otwartym rynku pracy polegających na podnoszeniu kwalifikacji 
wyposażających uczestników w kompetencje zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy często przygotowywali 
oraz podawali posiłki na różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia, podczas których mogli wykazać się nabytymi 
umiejętnościami w danej dziedzinie. Wdrażano praktyki wewnętrzne zawodowe podczas których kształtowano dyscyplinę pracy 
oraz nabywano umiejętności pracownicze. W ramach praktyk uczestnicy wykonywali czynności gospodarczo-porządkowe, 
prace naprawcze, remontowe i ogrodnicze oraz przygotowywali posiłki.  Podczas realizacji praktyk można było zauważyć wysoki 
poziom motywacji i zaangażowania uczestników, gdyż uzyskiwali zamierzony efekt. Rehabilitacja społeczna ma na celu 
umożliwianie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest 
przede wszystkim poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami, 
wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i dostęp do 
informacji. Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z 
niepełnosprawnością. Instruktorzy terapii zajęciowej oraz  pozostali specjaliści w trakcie zajęć aktywizują  uczestników poprzez 
stosowanie właściwych metod pracy, organizują sytuacje umożliwiające uczestnikom rozwijanie umiejętności podejmowania 
decyzji, dokonywania wyboru  z wykorzystaniem różnych dostępnych uczestnikom systemów komunikacji. Wykorzystują szeroką 
ofertę metod aktywizujących scenki dramowe, teatralne, burze mózgów, mapy mentalne. W minionym roku w ramach 
rehabilitacji społecznej realizowane były treningi: ekonomiczny: rozróżniania nominałów pieniężnych, planowania wydatków na 
miesiąc, sposobów oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, w zakresie samoobsługi, wyglądu zewnętrznego, higieny 
osobistej, w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego odżywiania, podstawowych umiejętności technicznych, umiejętności 
komunikacji społecznej, umiejętności pełnienia ról społecznych, asertywności, radzenia sobie z własnymi emocjami, 
rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, rozwiązywania sytuacji 
problemowych/ konfliktowych, wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji zgodnego z 
normami społecznymi, samostanowienia w ważnych dla siebie sprawach, podnoszenia wiary we własną wartość, przydatność 
społeczną oraz samodzielność. W minionym roku w ramach rehabilitacji społecznej realizowane były treningi: ekonomiczny, 
rozróżniania nominałów pieniężnych, planowania wydatków na miesiąc.
Uczestnicy WTZ bardzo aktywnie biorą udział w działaniach projektowych prowadzonych przez PSONI Koło w Elblągu. 
Dwudziestu trzech uczestników brało udział w następujących projektach: „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja” 
– korzystają głównie z mieszkalnictwa treningowego, usług opiekuńczych, poradnictwa prawnego, działań integracyjnych oraz 
aktywnie uczestniczyli w działalności „Kina o niepełnosprawności”; „Jestem samodzielny – praktyczna realizacja bio-psycho-
społecznego modelu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” – uczestnicy brali udział w różnorodnych 
działaniach realizowanych w ramach projektu–rehabilitacji ruchowej indywidualnej i grupowej, zajęć klubu przetrwania i 
przygody, zajęć tanecznych, zajęć teatralnych, zajęć rytmiczno-ruchowych; „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie 
modelu” - Model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną „Bezpieczna przyszłość” to 
kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego ONI w społeczności lokalnej, w której beneficjenci i ich rodziny będą mogli 
żyć godnie z kompleksowym uwzględnieniem ich potrzeb. W projekcie bierze udział 8 uczestników WTZ wraz ze swoimi 
rodzinami.
VII. Realizowane projekty przez PSONI:
1.„Jestem samodzielny - praktyczna realizacja bio-psycho-społecznego modelu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną" w ramach umowy nr ZZO/000181/14/D z dnia 23.05.2017 roku z PFRON realizowany jest projekt pn. od 
01.05.2017 roku do 31.03.2019 roku - dofinansowanie w II okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. - 515 093,12 zł. Projekt 
przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwoju psychofizycznego – dzieci, młodzieży i 
dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne z 
terenu miasta Elbląg oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego. Głównym celem projektu jest rozwinięcie posiadanych oraz 
uzyskanie nowych kompetencji psychoruchowych, komunikacyjnych i społecznych mających wpływ na zwiększenie stopnia 
samodzielności i poprawę funkcjonowania osób z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną 
oraz zmniejszenie zagrożenia pogorszenia stanu zdrowia osób z głęboką i wieloraką (sprzężoną) niepełnosprawnością. W okresie 
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od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbyły się zajęcia w ramach 13 różnych form wsparcia. Formy wsparcia w ramach 
projektu: usprawnienie ruchowe w ramach wczesnej interwencji, zajęcia logopedyczne w ramach wczesnej interwencji, zajęcia 
psychologiczno-pedagogiczne w ramach wczesnej interwencji, skierowane do dzieci w wieku 0-7 lat, indywidualne usprawnienie 
ruchowe w ramach usprawniania wieloprofilowego dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty techniczno-informatyczne w ramach 
usprawniania wieloprofilowego dzieci, młodzieży i dorosłych, grupowe usprawnienie ruchowe w ramach usprawniania 
wieloprofilowego dzieci, młodzieży i dorosłych, skierowane do beneficjentów powyżej 3 roku życia, terapia integracji 
sensorycznej w ramach usprawniania wieloprofilowego dzieci, młodzieży i dorosłych, skierowana do dzieci w wieku 3-8 lat, 
pracownia aktywności społecznej, klub przetrwania i przygody, skierowany do osób powyżej 13 roku życia, zajęcia rytmiczno-
ruchowe, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, bez ograniczeń wiekowych, dogoterapia skierowana do dzieci i młodzieży. W 
okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zostało udzielone wsparcie 136 beneficjentów projektu w tym  dzieci i młodzież i osoby 
dorosłe. Projekt realizowany był we wszystkich placówkach PSONI.
2. "Twoja szansa - rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną " - realizowany w okresie 01.05.2019-
31.03.2020,
- dofinansowanie w I okresie od 01.05.2019-31.03.2020 - 413 967,47 zł. - w ramach projektu realizowane było 9 różnych form 
wsparcia tj. zajęcia psychologiczne, indywidualne usprawnienie ruchowe, warsztaty techniczno-informatyczne, terapia integracji 
sensorycznej, pracownia aktywności społecznej, klub przetrwania i przygody, zajęcia rytmiczno-ruchowe, dogoterapia, self- 
adwokatura. W 2019 roku z projektu skorzystało 114 beneficjentów. 
3. Projekt „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja”. Głównym celem projektu jest ułatwienie osobom zagrożonym 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do wysokiej jakości usług poprzez bezpośrednie wsparcie uczestnika projektu 
oraz jego rodziny na terenie miasta Elbląga. Czas trwania: projekt realizowany był od 01 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 
roku. W ramach Projektu realizowane były następujące formy wsparcia dla uczestników: mieszkalnictwo treningowe, pogotowie 
Interwencyjne (ale nie w 2019r.), usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne – prawne, poradnictwo specjalistyczne – 
psychologiczne, kino o niepełnosprawności, szkoła dla rodziców  - cykl szkoleń i warsztatów, działania integracyjne, działania 
wolontarystyczne. Mieszkalnictwo treningowe – od 2017 roku do maja 2019 r. 20 osób niepełnosprawnych, w różnym czasie, 
zamieszkało  w wynajętym domu przy ul. Braniewskiej 17 na przedmieściach Elbląga. W ramach projektu uczestnicy mają 
zapewniony pobyt w mieszkaniu gdzie na co dzień zmagają się z trudnościami i zadaniami dnia codziennego, wspólnie robią 
zakupy, przygotowują posiłki, sprzątają oraz spędzają czas wolny. Treningi te mają na celu przygotowanie uczestników do 
niezależnego życia, bez ciągłego wsparcia ze strony rodziców/opiekunów. Mieszkanie to ma ich nauczyć samodzielności. Jest to 
pierwsze mieszkanie treningowe w Elblągu skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na potrzeby realizacji 
projektu uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie jak również udział w działaniach kulturalnych. Uczestnika w 
mieszkaniu wspierają trenerzy ds. mieszkalnictwa. Ze wsparcia w projekcie skorzystały ogółem 172 osoby. Źródło finansowania: 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest 
przez PSONI Koło w Elblągu oraz Fundację rozwoju innowacji społeczno-gospodarczych „Innovatione”. Kwota przyznana to 1 612
 938,00 zł.
4. Projekt pn. „Mama i tata wracają do pracy!”- realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Elblągu od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2020r.Celem projektu jest zwiększenie aktywności 
zawodowej 15 osób, pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), oraz biernych zawodowo, ze 
względu na przebywanie na urlopie wychowawczym, mających problem z powrotem na rynek pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących powiat miasto Elbląg, oraz powiat elbląski. Cel został zrealizowany 
poprzez utworzenie Instytucji Dziennego Opiekuna oraz objęcie wsparciem jednocześnie 10 beneficjentów, zapewniając opiekę 
dla ich dzieci w wieku do lat 3. Wsparciem objęto ogółem 11 beneficjentów jednocześnie. Wszyscy rodzice powrócili na rynek 
pracy. Ze wsparcia w projekcie skorzystało 16 osób (rodzin). Kwota dofinansowania: 496 315,00zł. Wkład własny: 26 400,00zł. 
Wartość projektu: 522 715,00zł
5.Projekt „Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” rozpoczął się 01.11.2018 r., Jest to model 
środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - to kompleksowa koncepcja wsparcia 
środowiskowego ONI w społeczności lokalnej, w której beneficjenci i ich rodziny będą mogli żyć godnie z kompleksowym 
uwzględnieniem ich potrzeb. Do realizacji projektu zatrudnionych zostało 6 pracowników z naszego Koła: 2 osoby na stanowisku 
specjalisty do spraw kręgów, 2 osoby na stanowisku specjalisty do spraw rodzin, 2 osoby na stanowisku Asystenta  OzNI. Po 
rekrutacji do projektu zostało włączonych 13 uczestników (3 uczestników ŚDS, 1 pracownik  PSONI, 1 uczeń PDP, 8 uczestników 
WTZ). Dla uczestników projektu stworzono 13 Portretów, krótkoterminowych Planów Skoncentrowanych na Osobie oraz Planów 
na Przyszłość (modyfikowanych w okresie trwania projektu).  Do Koalicji Sojuszników weszło 5 organizacji z Elbląga. W 2019 
regularnie odbywały się Superwizje w Warszawie (oprócz pracowników brał w nich udział także przedstawiciel MOPS). Dla 
pracowników odbywały się Superwizje lokalne oraz mentoring w miejscu testowania modelu. W ramach kampanii edukacyjnej i 
promowania projektu uczestnicy i pracownicy organizowali i/lub brali udział w festynach, przemarszach, akcjach, piknikach, 
szkoleniach w środowisku lokalnym. Rozpoczęto przygotowania do Spotu reklamowego, ukazały  się artykuły w gazecie lokalnej 
oraz spot w lokalnym radiu. Dla rodziców/ opiekunów i uczestników odbyło się grupowe spotkanie z prawnikiem oraz szkolenie 
o Seksualności OzNI, odbywały się także spotkania integracyjne. Uczestnicy brali udział w regularnych spotkaniach mających na 
celu integrację, omawianie bieżących ważnych spraw, rozwijanie samodzielności, zainteresowań. Uczestnicy byli 
wolontariuszami podczas imprez i akcji organizowanych w środowisku lokalnym, oznaczali również miejsca przyjazne OzNI. Raz 
w miesiącu odbywały się spotkania członków  koalicji (grupowe lub indywidualne). Odbywały się spotkania planistyczne 
pracowników ze specjalistami. Dzięki asystenturze uczestnicy mieli możliwość skorzystania z oferty udziału w różnych zajęciach 
na terenie naszego miasta (warsztaty w Światowidzie, szkolenia z pierwszej pomocy, udział w festynach itp.). Decyzją ZK, po 
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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

128

0

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

zakończeniu projektu będziemy wprowadzać model we wszystkich placówkach PSONI.

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

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 
Głównym celem działania jest zapewnienie 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie 
środowiskowego wsparcia, realizowanego w 
formie dziennej aktywności, poradnictwa i 
terapii pedagogicznej, ukierunkowanego na 
zwiększenie szans na prowadzenie przez te 
osoby aktywnego dającego zadowolenia życia w 
społeczności lokalnej oraz pomoc ich rodzinom. 
Utrzymanie osób niepełnosprawnych w dobrej 
kondycji fizycznej, psychicznej, budowanie 
poczucia własnej wartości, pewności siebie, 
odwagi, bezpieczeństwa to podstawowe 
zadania. Stowarzyszenie prowadzi działalność w 
formule pracowni terapeutycznych, zajęć 
indywidualnych oraz zajęć grupowych.

88.10.Z 7 239,00 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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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) 6 308 673,65 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 301 666,72 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,03 zł

e) pozostałe przychody 7 006,90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 182 670,79 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

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 239,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 118 718,50 zł

w 
tym:

597 983,65 zł

4 129 816,64 zł

117 578,33 zł

1 273 339,88 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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2.4. Z innych źródeł 45,36 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -17 687,10 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 7 239,00 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: 6 339 130,94 zł 7 239,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

6 319 353,82 zł 7 239,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

171,00 zł

13 526,76 zł

6 079,36 zł 0,00 zł

1 wkład własny do projektu "Nie zwalniamy tempa - usługi społeczne i integracja" 7 239,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

4 232,00 zł

48 837,11 zł

129 601,68 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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)

120 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)

91,25 etatów

16 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

71 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 4 036 194,11 zł

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

4 036 194,11 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)  

2 473,16 zł

19 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

0 osób

19 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 878 380,11 zł

2 396 588,15 zł

- nagrody

- premie

46 950,00 zł

570 885,10 zł

- inne świadczenia 863 956,86 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 157 814,00 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 4 036 194,11 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) W pozycji 11 ujęto wypłaconą premię półroczną.

2) Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna za swoją pracę nie 
pobierają wynagrodzenia.

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 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla 40 osób z 
zaburzeniami psychicznymi – 
typu B – dla osób z 
upośledzeniem umysłowym

Głównym celem zadania 
realizowanego w okresie 1 
styczeń - 31 grudzień 2019 roku 
było wzmocnienie kompetencji 
społecznych i zwiększenie 
autonomii 43 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i poprzez 
prowadzenie środowiskowego 
domu samopomocy dla 43 osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w 
szczególności z 
niepełnosprawnością 
intelektualną zgodnie z 
rozporządzeniem MPiPS z dnia 
9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów 
samopomocy.

Gmina M.Elbląg 1 073 998,26 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

24 342,00 zł

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

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

2 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Realizacja zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych.

Gmina M.Elbląg 53 760,33 zł

3 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Miasta Elbląg do szkół i 
placówek oświatowych w 
Elblągu, przy ul. Saperów 
14D i ul. Szarych Szeregów 
32

Zadanie będzie polegało na 
zapewnieniu bezpłatnego 
transportu dla dzieci z 
niepełnosprawnościami z 
terenu Gminy Miasto Elbląg (do 
30 osób) do szkół i placówek 
oświatowych przy ul. Szarych 
Szeregów 32 i Saperów 14D w 
Elblągu, w celu zapewnienia tej 
grupie dzieci możliwości 
spełnienia obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, jak również 
obowiązku odbycia 
przygotowania
przedszkolnego.

Gmina M.Elbląg 50 000,00 zł

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Realizacja zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

483 843,00 zł

2 Jestem samodzielny – 
praktyczna realizacja bio-
psycho-społecznego modelu 
rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Rozwinięcie posiadanych oraz 
uzyskanie nowych kompetencji 
psychoruchowych, 
komunikacyjnych i społecznych 
mających wpływ na zwiększenie 
stopnia samodzielności i 
poprawę funkcjonowania osób 
z lekką, umiarkowaną, znaczną i 
głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną oraz zmniejszenie 
zagrożenia pogorszenia stanu 
zdrowia osób z głęboką i 
wieloraką (sprzężoną) 
niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

515 093,12 zł

3 Twoja szansa – rozwój i 
niezależność osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Rozwinięcie posiadanych oraz 
uzyskanie nowych kompetencji 
psychoruchowych, 
komunikacyjnych i społecznych 
mających wpływ na zwiększenie 
stopnia samodzielności i 
poprawę funkcjonowania osób 
z lekką, umiarkowaną, znaczną i 
głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną oraz zmniejszenie 
zagrożenia pogorszenia stanu 
zdrowia osób z głęboką i 
wieloraką (sprzężoną) 
niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

413 967,47 zł
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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

Beata Peplińska-Strehlau
Marzenna Wrzosek

Krystyna Jon
Małgorzata Jagodzińska
Krzysztof Lewandowski

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 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 2

2 Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu 1

3 Izba Administracji Skarbowej 1

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

1

5 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie -Oddział Spraw Społecznych, Delegatura w 
Elblągu

1

6 PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1

2020-09-30
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