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Wolności - Centrum 
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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-13

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 kontakt@stowarzyszenie-nasze-
dzieci.org.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

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 Zając-Lubowiecka Prezes TAK

Edya Mucha Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Dorota Wierzchowska Skarbnik Zarządu TAK

Ewa Kabocik Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marzena 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
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

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

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie w 2019 roku  skupiało się na działaniach mających na celu aktywizowanie członków do 
podejmowania działań  z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Starano się 
świadczyć wsparcie zarówno niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży jak  i dorosłym .Ze względu na  marginalizację 
dorosłych  osób niepełnosprawnych intelektualnie wiele działań stowarzyszenia było im dedykowanych. I tak 
zorganizowano turnus rehabilitacyjny , dzięki któremu zadbano o kondycję zdrowotną, psychiczną   i rozwój 
poznawczy podopiecznych. Podczas turnusu  opiekunowie osób  niepełnosprawnych mieli  możliwość wymiany 
doświadczeń czy skorzystania z krótkich form „opieki wytchnieniowej” świadczonej przez wolontariuszy . 
Kontynuowano projekt, którego głównym celem było wzmacnianie poczucia więzi ze wspólnotą narodową i 
kształcenie poczucia tożsamości narodowej wśród niepełnosprawnych intelektualnie lub dotkniętych autyzmem  
podopiecznych . Podczas weekendowych wyjazdów  osoby te  zapoznawane były   z historią, kulturą i geografią 
regionów lub miejsc  ważnych dla tworzenia się państwowości Polski oraz budzących poczucie dumy narodowej. W 
ramach  projektu zorganizowano trzydniową wycieczkę  do Gniezna i w jego okolice. Dzięki współpracy Fundacji 
Banku ING ,szkoły specjalnej i stowarzyszenia zrealizowano projekt DOBRY POMYSŁ. Celem projektu było  
promowanie aktywności  osobistej dorosłych  uczniów szkoły specjalnej. Stowarzyszenie wspierało edukację dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej a także umożliwiało podopiecznym korzystanie z  dóbr kultury i wydarzeń kulturalnych . 
Było współorganizatorem  X jubileuszowego festiwalu POD KLUCZEM. skupiającego muzycznie utalentowane osoby 
ze szkół specjalnych i ośrodków wsparcia dla dorosłych .Podjęło się również zorganizowania  przedsięwzięć  takich 
jak zbiórka publiczna ŁAMIEMY BARIERY I LĘKI  na rzecz realizacji potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych 
Zbiórka prowadzona była również podczas balu charytatywnego stowarzyszenia. Dzięki akcjom promocyjnym 
stowarzyszenie zaczęło być lepiej rozpoznawalne w środowisku.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200

1
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Członkowie stowarzyszenia we współpracy  z 
wolontariuszami  szkoły specjalnej z Mysłowic,  przy 
finansowym wsparciu Fundacji ING Dzieciom i jej 
wolontariuszy  zrealizowali projekt DOBRY POMYSŁ. 
Projekt trwał od 29 stycznia 2019 do 30 maja 2019
 .Zaangażowanych było 17 niepełnosprawnych uczniów 
szkoły (głównie pełnoletnia młodzież)  oraz ich rodzice 
lub prawni opiekunowie. Celem projektu było  
doskonalenie zaradności życiowej uczniów, w tym:
- nabywanie umiejętności samoobsługowych oraz 
czynności dnia codziennego,
- doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i 
umiejętności interpersonalnych, 
- podnoszenie motywacji osób niepełnosprawnych do 
samodzielnego życia i zyskiwanie poczucia dorosłości,
- podniesienie samoświadomości, zaradności życiowej i 
samodzielności,
W/w cele realizowane były poprzez  udział młodzieży w 
warsztatach z programem treningów samodzielności. 
Warsztaty zostały zorganizowane w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Sławkowie w  maju 2019. Podczas 
wyjazdu podopieczni trenowali czynności 
samoobsługowe i czynności życia codziennego. 
Uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych  i w 
warsztatach dedykowanych .

0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Stowarzyszenie wspiera edukację dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej dbając o doposażanie stanowisk 
pracy niepełnosprawnych uczniów szkoły znajdujących 
się w pracowniach szkolnych .Dzięki projektowi DOBRY 
POMYSŁ udało się  sfinansować prace remontowe i 
porządkowe w pracowni gospodarstwa domowego oraz 
zakupić doposażenie pracowni  w tym: lodówkę, piec 
elektryczny z piekarnikiem, blender, żelazko parowe, 
deskę do prasowania, sokowirówkę wolnoobrotową. 
oraz grill elektryczny. Sprzęty te zostały użyczone szkole  
i mogą korzystać z nich osoby niepełnosprawne 
doskonalące umiejętności samodzielnego życia ale 
również i te ,które kształcą się w zawodzie kucharz małej 
gastronomii.
Dzięki pozyskanej darowiźnie od Polskiej Grupy 
Górniczej  sfinansowano zakupy sprzętu do rehabilitacji 
ruchowej i sprzętu sportowego wykorzystywanych 
podczas zajęć ruchowych z osobami niepełnosprawnymi 
. Sfinansowano zakup laptopa wspomagającego zajęcia  
rewalidacji indywidualnej dla uczniów szkoły. 
Zorganizowano coroczne warsztaty rękodzieła 
związanego z okresem Świąt Bożego Narodzenia. 
Materiały do wykonania prac sfinansowano ze środków 
stowarzyszenia. Umożliwiono podopiecznym 
stowarzyszenia wzięcie udziału w wydarzeniach 
kulturalnych takich jak np .spektakl teatralny.

560,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie wspiera przedsięwzięcie jakim jest 
organizacja muzycznego festiwalu POD KLUCZEM, który 
promuje muzyczne talenty wśród niepełnosprawnych 
dzieci , młodzieży i osób dorosłych, W 2019 roku z 
środków własnych stowarzyszenia w tym z pozyskanych 
z fundacji Banku PKO S.A. sfinansowano X jubileuszowy 
festiwal ,który dał uczestnikom możliwość 
pozakonkursowej prezentacji swoich pasji. Podczas 
festiwalu wyróżniono wolontariuszy i osoby 
niepełnosprawne zaangażowane od wielu lat w działania 
na rzecz festiwalu.

0,00 zł
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4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie koordynowało organizację  
wyjazdu na  turnus rehabilitacyjny do 
miejscowości Jarosławiec 32 osobowej grupy osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu 
powiatu Mysłowice i gmin obocznych. 
Wolontariusze ze stowarzyszenia świadczyli 
pomoc w przygotowaniu dokumentów do 
uzyskania dotacji z PFRON. Wspólnie wybrano 
organizatora turnusu, Stowarzyszenie zapewniło 
opiekę wolontariuszy nad osobami 
niepełnosprawnymi  wyjeżdżającymi bez 
opiekunów, przygotowało  program turnusu 
uwzględniający zapoznanie uczestników z 
atrakcjami kulturalnymi i turystycznymi okolic 
Jarosławca. Turnus odbył się w lipcu. Uczestnicy 
mieli zapewniony program rehabilitacji 
zdrowotnej w tym: zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 
zajęcia  rozwijające ruchowo na basenie, inhalacje 
, masaże. Uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej 
do Słowińskiego Parku Narodowego. Zwiedzali 
Muzeum  Bursztynu, Muzeum Rybackie, odbywali 
spacery po bliższej i dalszej okolicy. Bawili się na 
dyskotekach, podczas pokazów tańca 
towarzyskiego, uczestniczyli w wycieczkach .Turnus 
był okazja do wymiany doświadczeń dla  
wolontariuszy i opiekunów.

4 034,14 zł

2

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Stowarzyszenie realizuje  projekt, którego 
głównym  celem jest  wzmocnienie poczucia więzi 
ze wspólnotą narodową i kształcenie poczucia 
tożsamości narodowej wśród niepełnosprawnych 
intelektualnie lub dotkniętych autyzmem 
podopiecznych .W 2019 r. organizując wycieczkę 
„Jak to się zaczęło- Gniezno i okolice.” 
umożliwieniło im  bezpośredniego kontaktu z 
miejscami , w których  kształtowała się  
państwowość naszego kraju  . Wyjazd  do Gniezna  
historycznej stolicy Polski uzmysłowił 
niepełnosprawnym  uczestnikom jak ważna dla 
każdego Polaka jest świadomość  tego  gdzie 
zapoczątkowano tworzenie państwowości, jakie 
wydarzenia temu towarzyszyły, jak różnili się 
ówcześni Polacy od obecnego społeczeństwa 
polskiego. Pobudzenie sfery poznawczej na skutek 
bezpośrednich przeżyć było bodźcem do 
silniejszego zapamiętywania i kojarzenia postaci, 
zdarzeń  historycznych  oraz rozumienia symboliki  
narodowej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili pod 
opieką przewodnika Biskupin Gniezno,  a także 
Ostrów Lednicki zapoznając się z  najważniejszymi 
zabytkami będącymi świadectwem  początków 
państwowości Polski.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 55 744,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31 170,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 24 573,08 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 778,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 123,04 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. 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)

27 106,17 zł

24 645,77 zł

0,00 zł

1 345,27 zł

0,00 zł

1 - dofinansowanie do kosztów turnusu rehabilitacyjnego 4 034,14 zł

2 -udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w spektaklu teatralnym 560,00 zł

3 -koszty kampanii informacyjnej 528,90 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 53 097,21 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 647,27 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

40 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

44 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

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

0,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Zając-Lubowiecka 
Dorota Wierzchowska Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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