
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. MYSŁOWICE

Powiat M. MYSŁOWICE

Ulica BERNARDA WAŁY Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość MYSŁOWICE Kod pocztowy 41-412 Poczta MYSŁOWICE Nr telefonu 32 2222056

Nr faksu 32 2222056 E-mail lubosie@op.pl Strona www http://www.stowarzyszenie-nasze-dzieci.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24325385600000 6. Numer KRS 0000458737

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

Anna Irena Zając-
Lubowiecka

Prezes TAK

Edyta Mucha Wiceprezes TAK

Dorota Maria 
Wierzchowska

Skarbnik TAK

Ewa Kabocik Sekretarz 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

Marzena Stanisława 
Jaskulska

Przewodnicząca TAK

Zofia Irena Filewicz Członek TAK

Izabela Marek Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM I SZKOLE "NASZE DZIECI" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
SPECJALNYCH IMIENIA JANUSZA KORCZAKA W MYSŁOWICACH

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele  poprzez:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz  ich rodzinom.
2. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami poprzez realizowanie własnych programów autorskich                 i  projektów oraz  
projektów unijnych, samodzielnie i we współpracy z innymi organizacjami.
3. Współpracę z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, kościołami i związkami 
wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i innymi organizacjami 
społecznymi oraz prywatnymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Organizowanie działań integracyjnych osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, wyrównywanie 
szans oraz zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Podejmowanie działań mających na celu tworzenie i prowadzenie programów wspierających 
niezależne, samodzielne, aktywne życie osób niepełnosprawnych. 
6. Organizowanie akcji dobroczynnych na rzecz osób niepełnosprawnych uczniów w tym uczniów i 
absolwentów Szkoły i ich rodzin  w tym m.in. aukcje, kiermasze.
7. Aktywizowanie osób niepełnosprawnych do udziału w wydarzeniach kulturalno-oświatowych. 
8. Aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i 
absolwentów Szkoły poprzez pomoc w pozyskiwaniu pracy, przygotowaniu do podjęcia pracy oraz 
utrzymaniu zatrudniania.
9. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
10. Pozyskiwanie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych służących osobom niepełnosprawnym 
w tym  uczniom Szkoły.
11. Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków do nauki i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
12. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizowania im czasu 
wolnego.
13. Tworzenie i prowadzenie różnych form pobytu i opieki dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych m.in. takich jak: świetlic, przedszkoli, klubów i innych miejsc służących osobom 
niepełnosprawnym zgodnych z oczekiwaniami członków Stowarzyszenia. 
14. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia                    i 
promowanie  wszelkich dostępnych form aktywizacji rekreacyjnej i sportowej poprzez organizowanie 
m.in.  imprez sportowo – turystycznych, rekreacyjnych, wypoczynku związanego z rehabilitacją  osób 
niepełnosprawnych oraz realizowanie programów i projektów prozdrowotnych.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej w stosunku do nauczycieli, rodziców i innych 
osób, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
16. Inicjowanie i organizowanie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej, promocyjnej i 
informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji 
pozarządowych.
17. Udział w akcjach, programach i projektach związanych z ochroną środowiska, realizowanie zadań 
własnych mających na celu tworzenie przestrzeni zielonych              i opiekę nad zwierzętami.
18. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 
także współpraca z innymi organizacjami pozarządowych mających podobne cele statutowe w zakresie 
pomocy finansowej dla podopiecznych.
19. Organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw korzystnych dla 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Od 28.11.2018 stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2017 roku działania 
stowarzyszenia polegały na :
 Pozyskiwaniu sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych służących osobom niepełnosprawnym w 
tym  uczniom Szkoły.
W konkursie Mini Granty za projekt  Catering non profit w konkursie  organizowanym przez IKEA 
KATOWICE stowarzyszenie otrzymało  nagrodę wyróżnienie w postaci darowizny rzeczowej składającej 
się z artykułów gospodarstwa domowego.  Dzięki darowiźnie doposażono pracownię kucharstwa w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w sprzęt i pomoce do nauki zawodu dla   niepełnosprawnej  
młodzieży szkoły.
Zrealizowano drugi etap remontu i doposażenia Sali Rewalidacyjno –Wychowawczej służącej zajęciom 
terapeutycznym z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną .Zadanie realizowano ze 
środków pochodzących z akcji TVP REKLAMA DZIECIOM.
Zakupiono pomoce dydaktyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży   do prowadzenia zajęć z 
kodowania i programowania komputerowego podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji 
indywidualnej.

Promowano zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
Zorganizowano warsztaty dla niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia  z ceramiki i 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

346

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

rękodzieła artystycznego podczas ,których powstały wytwory sprzedawane w ramach działalności 
odpłatnej stowarzyszenia na  IV edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego  w Mysłowicach. Osoby 
niepełnosprawne miały możliwość przygotowania stoiska na kiermaszu i prowadzenia sprzedaży.
Udzielano wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz  ich rodzinom.
Podjęto  współpracę między  Zespołem Szkół Specjalnych w Mysłowicach, fundacją Po Prostu Człowiek 
z Mysłowic podczas organizacji mysłowickiego Tygodnia Autyzmu. Wolontariusze-  specjaliści z 
dziedziny psychologii oraz terapii autyzmu udzielali nieodpłatnie konsultacji dla rodzin dzieci 
dotkniętych autyzmem
Sfinansowano zajęcia z  hipoterapii dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Aktywizowano osoby niepełnosprawne do udziału w wydarzeniach kulturalno-oświatowych.
Sfinansowano imprezę teatralną (występ teatrzyku lalek) dla niepełnosprawnych dzieci z poziomu 
szkoły podstawowej
Organizowano działania integracyjne  osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, wyrównywano szanse 
oraz zapobiegano dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Zorganizowano festyn integracyjny pt; „Słowiańskie oczekiwanie na lato”, który   odbył się 9 czerwca 
2017. W trakcie festynu stowarzyszenie dla  niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych  
uczestniczących w festynie sfinansowało lekcje edukacyjne  o wiosennym niebie w mobilny planetarium 
, a także zorganizowało gry, zabawy i atrakcje  związane z tematyką festynu.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Pozyskiwanie sprzętu, 
wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych służących 
osobom niepełnosprawnym 
w toku edukacji na różnych 
poziomach 
kształcenia.Doposażono 
pracownię kucharstwa w 
Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Specjalnej w 
sprzęt i pomoce do nauki 
zawodu dla   
niepełnosprawnej  
młodzieży szkoły.
Zrealizowano drugi etap 
remontu i doposażenia Sali 
Rewalidacyjno –
Wychowawczej służącej 
zajęciom terapeutycznym z 
osobami z głęboką 
niepełnosprawnością 
intelektualną .Zakupiono 
pomoce dydaktyczne dla 
niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży   do prowadzenia 
zajęć z kodowania i 
programowania 
komputerowego podczas 
zajęć edukacji 
wczesnoszkolnej i 
rewalidacji indywidualnej.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Udzielanie pomocy 
specjalistycznej osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzinom poprzez 
zaangażowanie 
wolontariuszy-  specjalistów 
z dziedziny psychologii oraz 
terapii autyzmu w  
udzielanie  nieodpłatnie 
konsultacji dla rodzin dzieci 
dotkniętych autyzmem 
.Umożliwianie uczestnictwa 
niepełnosprawnych dzieci  
w wydarzeniach 
kulturalnych-sfinansowanie 
imprezy teatralnej (występ 
teatrzyku lalek) dla 
niepełnosprawnych dzieci z 
poziomu szkoły 
podstawowej. 
Organizowanie działań 
mających na celu integrację 
osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem poprzez 
zorganizowanie festynu 
integracyjnego pt; 
„Słowiańskie oczekiwanie 
na lato”, który   odbył się 9 
czerwca 2017. W trakcie 
festynu stowarzyszenie dla  
niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych  
uczestniczących w festynie 
sfinansowało lekcje 
edukacyjne  o wiosennym 
niebie w mobilny 
planetarium , a także 
zorganizowało gry, zabawy i 
atrakcje  związane z 
tematyką festynu. .

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 10,213.16 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,773.16 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,440.00 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Aktywizowano osoby 
niepełnosprawne do 
podejmowania działań  
związanych z 
wytwarzaniem wyrobów 
okolicznościowych 
promujących ich 
umiejętności z zakresu 
ceramiki,rękodzieła i 
przygotowywania dań 
regionalnych 
.Zorganizowano warsztaty 
dla niepełnosprawnych 
podopiecznych 
stowarzyszenia  z ceramiki i 
rękodzieła 
artystycznego,gotowania 
podczas ,których powstały 
wytwory sprzedawane w 
ramach działalności 
odpłatnej stowarzyszenia 
na  IV edycji Jarmarku 
Bożonarodzeniowego  w 
Mysłowicach. Osoby 
niepełnosprawne miały 
również możliwość 
przygotowania stoiska na 
potrzeby kiermaszu i 
prowadzenia sprzedaży 
swoich wyrobów.

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4,268.16 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

14,070.03 zł

2,876.96 zł

0.00 zł

154.57 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2,200.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

17,101.56 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 17,101.56 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-6,888.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

27.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

25.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,800.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,800.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

150.00 zł

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

1,800.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Zając-Lubowiecka
Dorota Wierzchowska

11.07.2018
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 9


