DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE
SERCA"
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UL. ŚW. ANTONIEGO 107
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BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31
Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

89 959,97

73 922,19

0,00

0,00

89 959,97

73 922,19

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

77 093,28

595 603,05

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

1 000,00

2 000,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

76 093,28

593 603,05

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

167 053,25

669 525,24

AKTYWA razem
PASYWA
A.

Fundusz własny

163 579,42

152 782,06

I.

Fundusz statutowy

310 939,99

310 939,99

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-148 682,90

-147 360,57

IV.

Zysk (strata) netto

1 322,33

-10 797,36

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 473,83

516 743,18

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

610,35

2 839,38

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

2 863,48

513 903,80

167 053,25

669 525,24

PASYWA razem
Data sporządzenia: 2022-05-12
Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Dorota Domagała

Chochorowska Krystyna
Rojek Iwona
Kozak-Buchalik Małgorzata

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07

Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Nie dotyczy.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Nie dotyczy.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się:
Aktywa trwałe, których jedyną pozycją są środki trwałe w wartości netto 73.922,19 zł
Aktywa obrotowe w kwocie 595.603,05 zł, na które składają się:
zapasy: 0,00 zł
środki finansowe w kasie: 4.477,87 zł
środki finansowe na rachunkach bankowych: 589.125,18 zł
należności krótkoterminowe: 2.000,00 zł
rozliczenia międzyokresowe kosztów: 0,00 zł
Pasywa – Fundusz Własny
fundusz statutowy: 310.939,99 zł
zysk (strata) z lat ubiegłych: (147.360,57) zł
zysk (strata) roku bieżącego: (10.797,36) zł
1. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
zobowiązania krótkoterminowe: 2.839,38 zł
przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): 513.903,80 zł
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Na przychody stowarzyszenia w łącznej wartości 2.154.227,66 zł składają się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

składki członkowskie: 1.090,00 zł
darowizny od osób fizycznych: 19.708,80 zł
darowizny od osób prawnych: 5.240,00 zł
dotacja na realizację projektu „Droga do przyszłości”: 95.000,00 zł
dotacja ,,Zajęcia Klubowe”: 17.025,70 zł
dotacja na realizację projektu ,,Papilio”: 488.133,98 zł
dofinansowanie działalności WTZ: 1.446.400,20 zł
dofinansowanie szkoleń ze środków KFS: 16.302,40 zł
przychody z 1%: 10.449,90 zł
przychody z działalności odpłatnej: 9.400,00 zł
pozostałe przychody operacyjne: 45.474,65 zł
przychody finansowe: 2,03 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Na koszty statutowe stowarzyszenia w łącznej wysokości 2.165.025,02 zł składają się:
1.koszty realizacji projektu „Droga do przyszłości”: 95.000,00 zł
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2.koszty poniesione na realizację projektu ,,Papilio”: 488.133,98 zł
3.koszty poniesione na realizację ,,Zajęć Klubowych”: 17.025,70 zł
4.koszty działalności WTZ: 1.460.400,20 zł
5.koszty działalności statutowej odpłatnej: 9.400,00 zł
6.pozostałe koszty działalności statutowej: 9,21 zł
7.koszty OPP 1%: 9.360,62 zł
8.koszty administracyjne: 85.695,28 zł w podziale na:
amortyzacja: 50.517,23 zł
zużycie materiałów i energii: 1.864,19 zł
usługi obce: 23.830,79 zł
podatki i opłaty: 0,00 zł
wynagrodzenia: 5.078,51 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 4.404,56
pozostałe koszty 0,00 zł
9. koszty finansowe: 0,00 zł,
10.pozostałe koszty operacyjne: 0,03 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie

Podstawowy

Zapasowy

Zysk (strata) netto wraz
z zyskiem (stratą) z lat Fundusze razem
ubiegłych

1. Stan na początek roku
obrotowego

310.939,99

0,00

(147.360,57)

163.579,42

a. zwiększenia

0,00

0,00

0,00

0,00

- zysk roku bieżącego

0,00

0,00

0

0

- podział zysku/przeksięgowanie
straty

0,00

0,00

0,00

0,00

b. zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

0,00

- pokrycie straty

0,00

0,00

0,00

0,00

- podział zysku

0,00

0,00

0,00

0,00

- strata z lat poprzednich

0,00

0,00

0,00

0,00

- strata roku bieżącego

0,00

(10.797,36)

(10.797,36)

2. Stan na koniec okresu
obrotowego

310.939,99

(158.157,93)

152.782,06

0,00
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0,00

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Z dniem 06.09.2016 Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” uzyskało status organizacji pożytku
publicznego i zostało wpisane na listę organizacji, którym przysługuje odpis 1% podatku dochodowego.
W 2021 roku Stowarzyszenie osiągnęło przychód w ramach środków pochodzących z 1% w wysokości 10.449,90 zł.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2022-05-12
Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Dorota Domagała

Chochorowska Krystyna
Rojek Iwona
Kozak-Buchalik Małgorzata

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Stan za

Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

bieżący rok

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

1 531 846,70

2 108 750,98

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 520 346,70

2 099 350,98

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

11 500,00

9 400,00

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

1 514 814,28

2 079 329,71

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 503 314,28

2 069 920,50

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

11 500,00

9 400,00

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

9,21

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

17 032,42

29 421,27

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

28 702,63

85 695,28

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

-11 670,21

-56 274,01

I.

Pozostałe przychody operacyjne

12 924,95

45 474,65

J.

Pozostałe koszty operacyjne

0,03

0,03

K.

Przychody finansowe

67,62

2,03

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

1 322,33

-10 797,36

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

1 322,33

-10 797,36

Data sporządzenia: 2022-05-12
Data zatwierdzenia: 2022-06-15
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Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Narodowy Instytut
Wolności - Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

•
•
•
•

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

2022-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

POLSKA

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat DĄBROWA
GÓRNICZA

Gmina DĄBROWA GÓRNICZA Ulica UL. ŚW. ANTONIEGO

Nr domu 107

Nr lokalu

Miejscowość DĄBROWA
GÓRNICZA

Kod pocztowy 41-303

Poczta DĄBROWA GÓRNICZA

Nr telefonu 322619144

Nr faksu 322619144

E-mail
stowarzyszenie@otwarteserca.com

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2002-05-28

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2016-09-06

5. Numer REGON

27784866900000

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

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

Strona www www.otwarteserca.com

6. Numer KRS

0000114529

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Krystyna Chochorowska

Prezes

TAK

Iwona Rojek

I Zastępca Prezesa

TAK

Małgorzata Kozak-Buchalik II Zastępca Prezesa

TAK

Imię i nazwisko

Funkcja

Anna Balsamska

Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Anna Caputa

Członek Komisji
rewizyjnej

TAK

Marta Zyśko

Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK
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Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
a. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów,
niezależnie od ich ideologicznych, politycznych czy religijnych przekonań,
b. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji
osób niepełnosprawnych,
c. wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
d. zapobieganie deprecjacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz w
zakresie ochrony zdrowia i prawa do rehabilitacji i rewalidacji osób
niepełnosprawnych,
e. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób
niepełnosprawnych,
f. podnoszenie szans osób niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich na
jak pełniejszy dostęp do rehabilitacji i rewalidacji,
g. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych,
h. promocja, wspieranie i wdrażanie idei integracji społecznej, zawodowej
i kulturalnej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
i. zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
j. pobudzanie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat
niepełnosprawności,
k. popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych,
l. propagowanie i wdrażanie w Polsce norm i standardów dotyczących
pomocy osobom niepełnosprawnym, obowiązujących w Unii Europejskiej,
m. dzielenie się dokonaniami w zakresie celów i metod działania
Stowarzyszenia z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
n. udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i
przyjaciołom oraz placówkom i ośrodkom pracującym na rzecz osób
niepełnosprawnych,
o. upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu oraz turystyki wśród
osób niepełnosprawnych,
p. promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
q. aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
r. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu
s. promocję osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób z
niepełnosprawnością.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na
podstawie statutu organizacji)
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Stowarzyszenie swe realizuje poprzez:
a.formułowanie i realizację projektów interdyscyplinarnych i
ponadregionalnych, w tym również międzynarodowych, mających na celu
podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,
b. organizowanie działań mających na celu rehabilitację, rewalidację oraz
edukację osób niepełnosprawnych,
tworzenie ośrodków informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych oraz
ogólnodostępnej internetowej bazy danych dla niepełnosprawnych i ich
opiekunów, oraz dla osób prawnych zajmujących się lub zainteresowanych
problemami osób niepełnosprawnych,
d. tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby
niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim,
e. podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans dostępności do
rehabilitacji, rewalidacji, leczenia i doradztwa niepełnosprawnych w
środowisku wiejskim,
f. tworzenie ośrodków i placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i
rewalidacyjnych, świetlic terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i przyjaciół,
g. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych
imprez kulturalnych i sportowych,
h. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń seminariów i
warsztatów szerzących zagadnienia wynikające z celów Stowarzyszenia,
i. udział członków, pracowników, wolontariuszy działających na rzecz
Stowarzyszenia, innych osób wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia w
inicjatywach wymienionych w lit. h, organizowanych przez różne instytucje
i organizacje,
j. wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
k. opracowywanie programów edukacyjnych do realizacji m. in. w
placówkach oświatowych,
l. opiniowanie projektów będących wynikiem inicjatyw lokalnych,
dotyczących szczególnie: edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, opieki nad
osobami niepełnosprawnymi,
m. opracowywanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie
osobom niepełnosprawnym oraz organizowanie giełd i promocji tego
sprzętu,
n. współpracę, czerpanie wzorów oraz udzielanie wsparcia wszelkim
osobom oraz instytucjom o podobnych celach działania, na terenie Polski
oraz za granicą,
o. organizacja i udział w imprezach sportowych, turystycznych,
krajoznawczych (rajdach, wycieczkach, zawodach, turniejach i in.),
p. tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
q. tworzenie i prowadzenie innych niż wymienione w lit. p placówek i
ośrodków realizujących rehabilitację społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych,
r. inne działania realizujące cele statutowe.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
W 2021 roku Stowarzyszenie realizowało swoją misję w następujących obszarach działalności:
1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” zapewniającego dostępność miejsc dla 60 osób
niepełnosprawnych.
2. Wymiana posadzki w pomieszczeniu placówki – dofinansowanie ze środków PFRON
3. Rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Papilio - nowe możliwości” dofinansowanego ze środków EFS dla 40 uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
4. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami oczekującymi na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej
5. Realizacja programu pod nazwą „Droga do przyszłości” w ramach konkursu na realizację programu miejskiego - Kompleksowe
oddziaływania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej
6. Poszerzanie kompetencji pracowników poprzez dofinansowywanie szkoleń kursów studiów podyplomowych w ramach |
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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Krajowego Funduszu Szkoleniowego
7. Udział w wydarzeniach integracyjnych kulturalnych sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie lub inne organizacje i
instytucje których cele statutowe zbieżne są z celami naszego stowarzyszenia
1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” dla 60 osób niepełnosprawnych
W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021-31.12.2021 w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” prowadzono terapię
dla 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością. Wszystkie osoby posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z
wymaganym wskazaniem do terapii.
W okresach 01.01.-17.01.2021 roku oraz 15.03.-04.05.2021 placówka nie prowadziła zajęć stacjonarnych w związku ze
zwiększoną zachorowalnością w sytuacji epidemicznej. Zajęcia prowadzono w formie zdalnej, a później z zastosowaniem
alternatywnych form porozumiewania się oraz pracą poza budynkiem.
Terapia w WTZ prowadzona jest na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, zawierającego informacje o
osobie, planowanych wobec niej działaniach i spodziewanych/założonych efektach w oparciu o odpowiednie formy i metody
pracy terapeutycznej.
Rada Programowa, działająca w WTZ, okresowo dokonuje oceny efektów i postępów rehabilitacji, uzasadniając tym samym
podjęcie zatrudnienia, kontynuację rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym rynku pracy,
potrzebę skierowania do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów rehabilitacji i brak pozytywnych rokowań, co do
możliwości podjęcia zatrudnienia, bądź dalszą terapię w placówce ze względu na perspektywę postępów w rehabilitacji, głównie
społecznej i zawodowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” w 2021 roku, zapewniał 60 miejsc dla dorosłych osób z niepełnosprawnością,
zakwalifikowanych zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Prowadzono również zajęcia klubowe dla osób oczekujących na miejsce w WTZ.
Większość uczestników placówki to mieszkańcy Dąbrowy Górniczej; 4 osoby spoza powiatu Dąbrowa Górnicza
Stale dowożonych do WTZ w roku sprawozdawczym było 18/19 osób.
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” finansowana była ze środków PFRON i Gminy Dąbrowa Górnicza oraz
w ok. 0,96 % całości wydatków, współfinansowana ze środków własnych stowarzyszenia, w tym z darowizn pozyskanych
(wsparcie formie finansowej i rzeczowej)
W 2021 roku we wszystkich pracowniach tematycznych, jak również w specjalistycznych: psycholog, pedagog, trener fizjoterapii,
trener pracy, prowadzono elementy rehabilitacji społecznej, co idzie w parze w rehabilitacją zawodową (wdrożoną na
późniejszych etapach terapii).
Ścisła współpraca poszczególnych specjalistów w realizacji IPR w przyszłości ma prowadzić do usamodzielnienia i uspołecznienia
uczestnika w miarę jego możliwości rozwojowych, a w indywidualnych przypadkach zmierza się do uniknięcia umieszczenia osób
z niepełnosprawnością w ośrodkach wsparcia, zmierzając do nawyków potrzebnych do funkcjonowania np. w mieszkaniach
chronionych/treningowych. W roku 2021 z uwagi na stan epidemii skupiono się głównie na rehabilitacji społecznej, przy czym
jednak występowały elementy aktywizacji zawodowej w placówce.
W WTZ prowadzone były zajęcia w ramach następujących pracowni:
A. PRACOWNIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1. Pracownia Aktywizacji zawodowej I
2. Pracownia Aktywizacji zawodowej II
3. Pracownia Ceramiczna
4. Pracownia Gospodarstwa domowego
5. Pracownia Informatyczna
6. Pracownia Konserwatorska z elementami metaloplastyki
7. Pracownia Malarstwa, grafiki i witrażu
8. Pracownia Ogrodniczo-techniczna
9. Pracownia Szycia, haftu i makramy
10. Pracownia Tkacka
B. PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE
1. Psychologiczna
2. Pedagogiczna
3. Fizjoterapeutyczna
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C. INNE ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. zajęcia z trenerem pracy
2. inne wg. potrzeb
W roku sprawozdawczym w miarę możliwości ubogacano/modyfikowano programy w zakresie rehabilitacji i terapii uczestników.

W ramach działań aktywizujących zawodowo w roku 2021 w pracowni trenera pracy prowadzone były treningi i konsultacje
indywidualne. Prowadzona była aktywność zawodowa w formie dyżurów, praktyk wewnętrznych, próbek pracy oraz udziału w
wydarzeniach społeczno - zawodowych.
Zajęcia z trenerem pracy pn.: „Bliżej pracy” realizowane na terenie placówki, w okresie marzec/grudzień 2021
osoby zakwalifikowane 38, w tym 35 wzięło udział w zajęciach z zakresu:
• budowanie świadomości swojego potencjału
• kształtowanie proaktywnej postawy zawodowej
• rozwijanie samodzielności i indywidualnych
• rozwijanie decyzyjności
• kształtowanie umiejętności zawodowych
• rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron
Praktyczna aktywność zawodowa na terenie placówki;
Rozwijanie postawy zawodowej, umiejętności organizacji pracy, planowania zadań, dostosowywania ich zakresu do możliwości.
Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji czasu w sytuacji wymagającej systematyczności, elastyczności i współpracy.
Rozwój kompetencji osobistych
w zakresie odpowiedzialności i dbałości o wspólną przestrzeń.
Dyżury i praktyki wewnętrzne na ternie WTZ – marzec/grudzień 2021 (praktyki zewnętrzne zawieszone):
• Dyżury na terenie WTZ w zakresie czynności porządkowo-czystościowych, drobnych prac remontowych i pomocniczych,
koordynacji dyżurów i kontroli pomieszczeń
• Praktyka wewnętrzna WTZ (utrzymanie porządku wewnątrz budynku i na terenie ogrodu) osób
• Praktyka wewnętrzna WTZ (sprzątanie pokoi)
• Praktyka wewnętrzna WTZ (generalne sprzątanie toalet)
• Praktyka wewnętrzna WTZ (prace budowlane)
• Praktyka wewnętrzna WTZ (utrzymanie porządku w ciągach komunikacyjnych)
Wydarzenia związane z aktywnością zawodową:
Poszerzanie świadomości na temat warunków zatrudniania osób z niepełnosprawnością, praw pracowniczych w Zakładach
Aktywności Zawodowych oraz specyfiki pracy w takim miejscu.
W ramach realizacji projektu odbyły się wizyty studyjne: ZAZ Witów oraz ZAZ Gliwice
• Konsultacje indywidualne – analiza potrzeb, diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych ocena możliwości zawodowych
osób objętych działaniami trenera pracy.
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, niwelowanie barier w nadawaniu i odbiorze komunikatów, kształtowanie
poprawnej wymowy, doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, promowanie prospołecznych zachowań;
Inne – współpraca merytoryczna z zespołem Rady Programowej (kontrola postępu uczestników, dokonywanie oceny,
korygowanie programu rehabilitacji

Zajęcia Nordic Walking w głównym zamierzeniu stawiają na poprawę sprawności psychofizycznej, a także promowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród uczestników WTZ. Zajęcia były mocno ograniczone z uwagi na zawieszenie
działalności WTZ oraz okres pandemii - w okresie letnim i jesiennym odbyło się kilka spacerów rekreacyjnych z użyciem kijków
Nordic Walking.
W ramach terapii uczestnicy brali udział w zajęciach Nordic Walking podczas trzech wyjść w Siemianowicach Śląskich. Pierwszy
był Bieg wiosny i Nordic walking, drugi Bieg jesieni Nordic Walking i trzeci Bieg Mikołajów i Mikołajek Nordic Walking.
Organizatorem był Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich. W biegu wzięło udział 30 uczestników wymagających aktywności fizycznej. Udział w
biegu był bezpłatny.
W ramach terapii kontynuowano akcje pt. „Ładny Uśmiech”, która miała na celu nauczyć uczestników dbania o higienę jamy
ustnej oraz zęby poprzez cykliczne wizyty u stomatologa. Współpraca z zaprzyjaźnioną kliniką Tarabuła-Dent mieszczącą się w
Dąbrowie Górniczej trwa ósmy rok. Klinika proponuje naszym uczestnikom bezpłatne leczenie, profilaktykę.
W roku 2021 w akcji wzięło udział 8 uczestników. Podczas wizyt w klinice prowadzone było leczenie zachowawcze, wypełnianie
zębów stałych. Proces leczenia w klinice polegał głównie na demineralizacji szkliwa w próchnicy początkowej, a w pozostałych
postaciach na mechanicznym usunięciu ogniska próchniczego, ukształtowaniu ubytku i wypełnieniu. Uczestnicy mieli
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zapewnione podstawowe leczenie stomatologiczne, które miało na celu zapobieganie i leczenie chorób jamy ustnej i zębów w
celu zachowania prawidłowej funkcji narządu żucia.
Akcja miała na celu wyrobić u uczestników nawyki dbania o jamę ustną poprzez regularne mycie zębów oraz korzystania z wizyt
kontrolnych u stomatologa.
Każdy z uczestników podczas wizyt odbył instruktaż metod szczotkowania zębów oraz dobór odpowiednich metod i środków
niezbędnych do utrzymania higieny jamy ustnej.
2. Wymiana posadzki – dofinansowanie ze środków PFRON
W 2021 roku Stowarzyszenie pozyskało środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w
obszarze F na wymianę posadzki podłogowej w pracowni informatycznej oraz w holu i w ciągu komunikacyjnym. Celem tego
przedsięwzięcia było przeciwdziałanie degradacji istniejącej infrastruktury. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało środki z PFRON:
27 583,56 zł. (80%) oraz zaangażowało 6 895,89 zł. ze środków własnych tj. (20%).
3. Rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Papilio - nowe możliwości” dofinansowanego ze środków EFS dla 40 uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Od marca 2021 roku Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” prowadzi projekt pn.
„Papilio – nowe możliwości” przeznaczony dla 40 ON – uczestników WTZ w zakresie wsparcia.
Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie odbywa się poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w
istniejących wtz, wsparcie dotychczasowych uczestników nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na
przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie w ZAZ, ma otwartym lub chronionym rynku pracy
lub w przedsiębiorczości społecznej. Wnioskodawca może realizować również praktyki i staże.
W ramach projektu prowadzonego w czasie zajęć w placówce w ramach rozszerzenia oferty, uczestnicy są objęci dodatkowymi
działaniami terapeutycznymi w pięciu obszarach zadaniowych:
1. opracowanie i realizacja IŚR: opieka nad indywidualną ścieżką reintegracji dla każdego z uczestników, coaching dla odbiorców
działań, superwizja dla pracowników merytorycznych
2. integracja społeczna: zajęcia z zakresu choreoterapii, trening działań kulturalno-społecznych, zajęcia teatralne wraz z
zakupem sprzętu nagłośnieniowego, wycieczki integracyjne, przewidziano w tym zadaniu także katering dla UP w formie
kawowej; w tym zakresie planujemy wprowadzić również zajęcia arteterapeutyczne z zastosowaniem techniki powertexu
3. usamodzielnienie i wizerunek ON: trening umiejętności higienicznych i dbania o ciało, trening umiejętności
psychospołecznych, trening działań proprzedsiębiorczych; w ramach zadania wypłacany jest również dla UP tzw. pakiet
ekspercki dla realizacji zamierzonych celów wypracowanych podczas poszczególnych zadań (po 600,00 zł. i 1200,00 zł)
4. działania z zakresu aktywizacji zawodowej: trening umiejętności fusingowych – z zakupem pieca do wypalania szkła, trening
prac ogólnobudowlanych z zakupem materiałów i wyposażania do ich prowadzenia, szkolenia i kursy podnoszące kompetencje
(m.in. kurs pracownika gospodarczego, pomocy budowlanej, dekoracji wnętrz z elementami carvingu, digitalizacji i niszczenia
dokumentów), dla UP przewidziano wizyty studyjne w miejscach gdzie zatrudniane są osoby z niepełnosprawnościami, trening
kompetencji cyfrowych z zakupem nowego sprzętu komputerowego oraz przenośnej tablicy interaktywnej; w roku 2022 –
wdrożone będzie działanie z zakresu treningu renowacji przedmiotów użytkowych
5. działania z zakresu aktywizacji prozdrowotnej: terapia metodą Warnkego z zakupem sprzętu, terapia neurofeedback z
zakupem sprzętu do jej prowadzenia, badanie QEEG dla osób objętych terapią neurofeedback, trening personalny i fitness z
zakupem materiałów do jego prowadzenia, warsztaty dietetyczne wraz z artykułami spożywczymi oraz opiekę i wsparcie
psychodietetyka
Wartość dofinansowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (EFS): 1
104 771,67 zł.
4.Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami oczekującymi na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej
Program "Zajęcia klubowe w WTZ" ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności
w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako
zorganizowanej formy rehabilitacji.
Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób z niepełnosprawnością,
które opuszczają warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia oraz osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Wsparcie
kierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie
równoważne), które mogą być beneficjentami programu.
W roku 2021 z zajęć klubowych skorzystały 3 osoby. Otrzymały szerokie wsparcie m.in. psychologiczne, terapeutyczne w ramach
zajęć indywidualnych, grupowych. Celem tych zajęć jest identyfikacja potrzeb i możliwości kandydata do placówki oraz
integracja ze społecznością terapeutyczną.
5. Realizacja programu pod nazwą „Droga do przyszłości” w ramach konkursu na realizację programu miejskiego - Kompleksowe
oddziaływania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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Kwota realizacji projektu to 125 802,95 zł, kwota dofinasowania ze środków Urzędu Miejskiego wynosiła 95.000 zł, pozostały
udział to środki własne Stowarzyszenia oraz praca wolontarystyczna.
Wsparciem terapeutycznym zostały objęte dzieci i młodzież, u których wystąpiły zaburzenia rozwojowe ograniczające ich
możliwości w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym, emocjonalnym oraz możliwości uczenia się
6. Poszerzanie kompetencji pracowników poprzez dofinansowywanie szkoleń kursów studiów podyplomowych w ramach |
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Kierownictwo placówki WTZ złożyło wniosek o dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Stowarzyszenia. Dzięki temu możliwie
było uczestnictwo pracowników w szeregu szkoleń, studiach podyplomowych, kursach.
Wysokość dofinansowania w roku 2021 w ramach KFS wyniosło 16 302,40 zł.

7. Udział w wydarzeniach integracyjnych, kulturalnych, sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie lub inne organizacje i
instytucje, których cele statutowe zbieżne są z celami naszego stowarzyszenia
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

Osoby fizyczne

123

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

Osoby prawne

0

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów)
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

1

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
OTWARTE SERCA - dostępność miejsc 60
dorosłych osób z niepełnoprawnością w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Terapia prowadzona jest na podstawie
indywidualnego programu rehabilitacji
uczestnika, zawierającego informacje o osobie,
planowanych wobec niej działaniach i
spodziewanych/założonych efektach w oparciu o
odpowiednie formy i metody pracy
terapeutycznej.
Rada Programowa, działająca w WTZ, okresowo
dokonuje oceny efektów i postępów
94.99.Z
rehabilitacji, uzasadniając tym samym podjęcie
zatrudnienia, kontynuację rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub
na przystosowanym rynku pracy, potrzebę
skierowania do ośrodka wsparcia ze względu na
brak postępów rehabilitacji i brak pozytywnych
rokowań, co do możliwości podjęcia
zatrudnienia, bądź dalszą terapię w placówce ze
względu na perspektywę postępów w
rehabilitacji, głównie społecznej i zawodowej.
W ramach działalności Stowarzyszenia
realizowano wsparcie działań i projektów.

7 749,00 zł

2

Realizacja projektu pn. Droga do przyszłości ,
współfinansowane ze środków miasta Dąbrowa
Górnicza. Projekt realizowany w okresie marzecgrudzień 2021r.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie
szans rozwojowych i edukacyjnych uczestników
projektu. Dzieci i młodzież zakwalifikowana do
projektu prezentuje zróżnicowany poziom
działalność na rzecz dzieci i
rozległości zaburzeń: ADHD, ADD, spektrum
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
85.60.Z
autyzmu (zespół Aspergera), zburzenia
i młodzieży
koncentracji, uwagi, pamięci. Dzieci i młodzież
korzystała ze specjalistycznych zajęć
terapeutycznych takich jak: terapia
neurofeedback, terapia metoda Warnkego,
Terapia metodą Johansena, Trening
Umiejętności Społecznych, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, trening z wykorzystaniem
programu RehaCom

611,62 zł

3

Realizacja projektu pod nazwą "Papilio- nowe
możliwości" przeznaczony dla 40 osób z
niepełnosprawnością – uczestników WTZ w
szeroko pojętego zakresie wsparcia społecznego
i aktywizującego zawodowo.
Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie
odbywa się poprzez wsparcie usługami aktywnej
integracji nowych osób w istniejących wtz,
94.99.Z
wsparcie dotychczasowych uczestników nową
ofertą w postaci usług aktywnej integracji
ukierunkowaną na przygotowanie uczestników
WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie
w ZAZ, ma otwartym lub chronionym rynku
pracy lub
w przedsiębiorczości
społecznej. Wnioskodawca może realizować
również praktyki i staże.

1 000,00 zł

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów)
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1

2

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynek
dzieci i młodzieży

Wsparcie działań organizacji pozarządowej
poprzez udostępnienie jej pomieszczeń na
realizację zadań statutowych. Zajęcia w
Fundacji ukierunkowane są na rozwijanie
mocnych stron i zasobów, dzięki którym
młoda osoba - dziecko i nastolatek staje się
bardziej odporny na działania czynników
ryzyka, przygotowany do życia w świecie
różnych zagrożeń. Zajęcia w Fundacji
realizowane są w systemie dziennym w
godzinach popołudniowych. Jedna z
pracowni wspierająca tą działalność to
pracownia Pracownia Multimedialna:
85.60.Z
zajęcia umożliwią poznanie nowych
technologii i wykorzystanie ich w praktyce
poprzez umiejętność korzystania ze sprzętu
oraz wykonania prezentacji i profesjonalnej
fotografii. Głównymi elementami programu
zajęć są: komputer i jego zastosowanie,
fotografia w tym kompozycja ujęć, ruch,
kompozycja planu itd. Podczas
wykonywania rożnych prac uczestnik
zdobywa nie tylko sprawności techniczne,
ale także kształci i rozwija procesy i operacje
myślowe

0,00 zł

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wspieranie działań realizowanych przez
osoby z niepełnosprawnością: wykonywanie
wytworów i realizacja usług w trakcie
trwania procesu terapeutycznego - zajęcia
prowadzone w Warsztacie Terapii
Zajęciowej. W ramach zajęć
terapeutycznych uczestnicy wykonują
różnego typu prace, które prezentowane są 94.99.Z
na wystawach, konkursach oraz
udostępniane są do sprzedaży w czasie
różnego typu kiermasze lub akcji
integracyjnych. Środki ze sprzedaży
produktów i usług przekazywane są ,
zgodnie z przepisami dotyczącymi WTZ, na
integrację społeczną uczestników.

0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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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

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

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)
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

2 154 227,66 zł
2 099 350,98 zł
9 400,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) przychody finansowe

2,03 zł

e) pozostałe przychody

45 474,65 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

w
tym:

2 062 862,28 zł
436 751,45 zł

b) ze środków budżetu państwa

51 382,53 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

95 000,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

10 449,90 zł

1 479 728,30 zł
26 038,80 zł
1 090,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

19 708,80 zł

c) z darowizn od osób prawnych

5 240,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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2.4. Z innych źródeł

54 876,68 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

18 556,20 zł

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

9 360,62 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:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty ogółem:

2 165 025,02 zł

9 360,62 zł

2 069 920,50 zł

9 360,62 zł

9 400,00 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) koszty finansowe

0,00 zł

e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym: wysokość
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

85 695,28 zł

0,00 zł

9,24 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

29 430,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych

0,00 zł

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
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 od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień, jakich:
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.
własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

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)

27 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)

1.3. 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)

20,42 etatów

9 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
15 osób fizycznych
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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0 osób prawnych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
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)

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:

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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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)

w
tym:

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

0 osób

b) inne osoby

2 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)

w
tym:

2 osób

9 osób

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

6 osób

b) inne osoby

3 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

1 302 197,71 zł
1 302 197,71 zł

- nagrody

0,00 zł

- premie

0,00 zł

- inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w
tym:

1 370 066,68 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez
organizację działalnością gospodarczą
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)

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

67 868,97 zł
1 370 066,68 zł
845,99 zł
1 369 220,69 zł
0,00 zł

227,50 zł

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

3 337,93 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

390,00 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

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

12 041,49 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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

1 Prowadzenie Warsztatu
Udzielenie w ramach zadań
Gmina Dąbrowa Górnicza
Terapii Zajęciowej "Otwarte powiatu dotacji podmiotowej
Serca"
na dofinansowanie w 2021 roku
kosztów działania Warsztatu
terapii Zajęciowej "Otwarte
Serca" Cel: rehabilitacja
społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych
2 Projekt pn. Droga do
przyszłości

Kompleksowe i
wielospecjalistyczne
oddziaływania wspierające
dzieci i młodzież z terenu
Dąbrowy Górniczej z
zaburzeniami rozwoju.
Wyrównywanie szans
rozwojowych poprzez
uczestnictwo w zajęciach
specjalistycznych
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Gmina Dąbrowa Gónicza

Kwota
136 639,80 zł

95 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania
1 Wymiana posadzki
podłogowej w pracowni
informatycznej oraz w holu i
w ciągu komunikacyjnym w
Warsztacie Terapii
Zajęciowej Otwarte Serca
celem przeciwdziałania
degradacji istniejącej
infrastruktury

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Wymiana posadzki podłogowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji
z powodu jej zniszczenia. Celem Osób Niepełnosprawnych
nadrzędnym było zapewnienie
bezpieczeństwa uczestników
placówki oraz ograniczenie
dalszej degradacji infrastruktury
w placówce.

Kwota
27 583,56 zł

2 Prowadzenie Warsztatu
Dofinansowanie działalności
Terapii Zajęciowej "Otwarte placówki: Warsztatu Terapii
Serca"
zajęciowej której celem jest
rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

1 229 760,00 zł

3 Papilio - nowe możliwości

Województwo Ślaskie
reprezentowane przez zarząd
Województwa Ślaskiego pełniący
role "Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa
Laskiego na lata 2014-2020

1 104 771,67 zł

Rozszerzenie oferty społeczno
zawodowej Warsztatu Terapii
Zajęciowej dla osób z
niepełnosprawnościami.
Realizacja kompleksowego
programu dostosowanego
indywidualnie do potrzeb i
predyspozycji uczestnika i
lokalnego rynku 0- potencjalne
miejsca pracy osób z
niepełnosprawnościami.

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

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

Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

% udziałów
% udziału w ogólnej
lub akcji w
liczbie głosów
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-07
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Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1

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

Krystyna Chochorowska
Iwona Rojek
Małgorzata Kozak-Buchalik
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Data wypełnienia sprawozdania

2022-10-07
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA" UL. ŚW. ANTONIEGO
107 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2021 - 31.12.2021
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności - w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- zobowiązania - w kwocie wymaganej do zapłaty,
- kapitały - w wartości nominalnej.Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie dwóch lat.
Środki trwałe amortyzowane są drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres. Rozpoczęcie
amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, nie dłużej niż do czasu zrównania wartości
odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 10.000,00 zł) amortyzuje się
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wynik finansowy Stowarzyszenia ustala się zgodnie z rachunkiem zysków i strat według wzoru z załącznika 6 ustawy o rachunkowości.
Sporządzanie sprawozdania finansowego przebiega zgodnie z następującymi zasadami rachunkowości:
- zasadą wyższości treści nad formą, zgodnie z którą Stowarzyszenie stosuje się do przyjętej polityki rachunkowości, by rzetelnie i jasno
przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy,
- zasadą ciągłości, według której przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, tak aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów na dzień ich zamknięcia ujmowane są w
tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych,
- zasadą kontynuacji działania,
- zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego,
- zasadą ostrożności, zgodnie z którą w wyniku finansowym uwzględnia się:
• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych,
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne,
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne,
• rezerwy na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.• zasadą istotności.
Przyjęty rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych.
Księgi handlowe spełniają wymogi ustawy o rachunkowości, prowadzone są w języku polskim i przechowywane są w siedzibie biura
rachunkowego ,,Grupa Inwestycyjno-Finansowa Sp. z o.o.. Księgi rachunkowe za 2021 rok prowadzone były komputerowo w programie
Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2022.1.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywow i pasywów. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe w taki sposób, aby
informacje wynikające z kolejnych lat działalności były porównywalne.Stowarzyszenie posiada Zakładowy Plan Kont.
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Data sporządzenia: 2022-05-12
Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Dorota Domagała

Chochorowska Krystyna
Rojek Iwona
Kozak-Buchalik Małgorzata

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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