
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina OPOLE

Powiat OPOLE

Ulica UL. KRAKOWSKA Nr domu 51 Nr lokalu 16

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-018 Poczta OPOLE Nr telefonu 774417707

Nr faksu E-mail fundacja@prodeste.pl Strona www www.prodeste.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16022443900000 6. Numer KRS 0000316914

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

Joanna Ławicka prezes zarządu TAK

Paweł Lizurek wiceprezes zarządu TAK

Karolina Krukowska - 
Szylkiewicz

członek zarządu NIE

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

Joanna Duda - Kot przewodniczący rady 
nadzorczej

TAK

Adam Jatczak członek rady nadzorczej NIE

FUNDACJA "PRODESTE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, a w szczególności 
standardów diagnozy i terapii w odniesieniu do osób z autyzmem i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
2. Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach 
rozwoju oraz sposobach ich terapii.
3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - pomoc diagnostyczna, pomoc 
terapeutyczna, pomoc rehabilitacyjna oraz pomoc medyczna dla osób z 
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich grupach 
wiekowych na terenie całego kraju.
4. Organizowanie i prowadzenie badań w zakresie szeroko pojętych 
uwarunkowań rynku diagnostyczno – terapeutycznego skierowanego do 
rodzin osób z autyzmem.
5. Podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi szkolnictwa i 
dostosowaniu edukacji do potrzeb osób z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju.
6. Wspieranie rodzin osób z autyzmem.
7. Organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób z 
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
8. Podejmowanie działań prowadzących do powstania ogólnopolskiej sieci 
pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom.
9. Działalność oświatowa polegająca na kształceniu specjalistów na terenie 
całego kraju.
10. Zakładanie i prowadzenie ośrodków dla osób z autyzmem i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania i finansowania akcji społecznych, seminariów, 
sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i 
plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b) rzecznictwa interesów osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwoju oraz ich rodzin,
c) działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej służącej 
zdobywaniu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu i 
pokrewnych zaburzeń rozwoju w tym w szczególności opracowywanie 
publikacji oraz zakup materiałów promocyjnych i reklamowych,
d) wynajmu, budowy i adaptacji lokali do prowadzenia działalności 
statutowej, w szczególności placówek dla osób ze spektrum autyzmu i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
e) zakupu pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii 
dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu,
f) organizowania zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
g) organizowania aukcji charytatywnych, także w Internecie,
h) realizowania programów na rzecz osób z autyzmem, pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin,
i) organizowania imprez charytatywnych, koncertów, loterii i innych w celu 
zbierania funduszy na działalność statutową,
j) tworzenia funduszy celowych,
k) współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) współorganizowania i finansowania placówek oświatowych, 
wychowawczych i opiekuńczych,
b) przeprowadzania:
- diagnostyki – diagnoza nozologiczna - kliniczna, diagnoza funkcjonalna, 
rediagnoza funkcjonalna, rediagnoza kliniczna, dobry start – diagnoza 
kliniczna + diagnoza funkcjonalna,
- szkoleń dla rodziców,
- zajęć rehabilitacyjnych,
- terapii psychologiczno – pedagogicznej,
- testów inteligencji,
- wizyt lekarskich,
- wizyt konsultacyjnych dla rodziców,
- przekazania programu,
- muzykoterapii,
- psychoterapii.
3. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) organizowania szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i terapii autyzmu dla 
specjalistów na terenie całego kraju,
b) organizowania wyjazdów i spotkań integracyjnych, sportowych i 
artystycznych dla osób z autyzmem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

a) Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, 
wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy. 
W roku 20014 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 19 szkoleń dla specjalistów na terenie całego kraju: 
w Opolu – 6 szkoleń, Białymstoku – 4 szkolenia, Zawierciu – 3 szkolenia, Katowicach – 1 szkolenie, 
Szklarach Górnych – 1 szkolenie, Kaliszu – 1 szkolenie, Krakowie – 1 szkolenie, Namysłowie – 1 szkolenie, 
Lubinie – 1 szkolenie

Podczas w/w szkoleń przeszkolono łącznie 513 uczestników: pedagogów, psychologów, socjoterapeutów 
oraz studentów kierunków specjalistycznych.

Ponadto w roku 2014 uczestniczyliśmy w 3 konferencjach z odczytami, warsztatami i wykładami: w 
Warszawie, Lubinie i Bielsku – Białej.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Samodzielnie zorganizowaliśmy ponadto konferencję szkoleniową w Zawierciu „Autyzm na Śląsku – 
razem możemy więcej”, która zgromadziła 150 uczestników. 

b) Rzecznictwo interesów osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin. 
Podejmowaliśmy aktywną działalność rzeczniczą wspierając rodziny dzieci i młodzieży z autyzmem w 
rozwiązywaniu problemów edukacyjnych (rzecznictwo interesów na terenie placówek edukacyjnych).

c) Działalność  badawczą, informacyjną i wydawniczą służącą zdobywaniu oraz upowszechnianiu wiedzy 
na temat autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwoju.
W roku sprawozdawczym prowadziliśmy stałą działalność badawczą w zakresie skuteczności 
innowacyjnych technik terapeutycznych, rozpoczęliśmy także prace nad wydawnictwem – książką 
kompleksowo opisującą zagadnienia terapii i diagnostyki osób z autyzmem. 

d) wynajem, budowa i adaptacja lokali do prowadzenia działalności statutowej, w szczególności 
placówek dla osób ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
W roku sprawozdawczym przeprowadziliśmy remont siedziby Fundacji w zakresie odświeżenia 
pomieszczeń oraz przebudowy sekretariatu. 

e) Zakup pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
ze spektrum autyzmu.
W ramach działalności Fundacji kupowaliśmy gry, układanki, pomoce komunikacyjne, książki i inne 
drobne pomoce niezbędne do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży. Ponadto zakupiliśmy najnowszą 
wersję standaryzowanego testu diagnostycznego do badania rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. 

f) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
W roku 2014, w grudniu, przeprowadziliśmy zbiórkę pieniężną, zarejestrowaną w ministerstwie, 
podczas koncertu charytatywnego Czesława Mozila, który zorganizowaliśmy. W ramach zbiórki 
zebraliśmy 923,29 zł. 
g) organizowanie aukcji charytatywnych, także w Internecie.
W roku 2014 przeprowadziliśmy aukcję na rzecz obozu wędrownego dla osób z autyzmem, w ramach 
której sprzedaliśmy 2 obrazy śląskich artystów i zebraliśmy kwotę 110zł. 

h) realizowanie programów na rzecz osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich 
rodzin.
W roku sprawozdawczym prowadziliśmy:
- kontynuację programu aktywizacji turystycznej osob niepełnosprawnych w tym: obóz wędrowny Kciuk 
do góry idę w góry, Rajd Orlich Gniazd, warsztaty turystyczne, Rajd Danielkowy Zlot Gwiaździsty, 
wycieczki. W programie udział wzięło 75 osób z autyzmem.
- program edukacji medialnej „Medi@lnie z autyzmem”, finansowany ze środków MKiDN w którym 
udział wzięło 90 osób z autyzmem. W projekt zaangażowani byli wybitni specjaliści w zakresie mediów. 
- program edukacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej „Autyzm 112” – unikatowy program 
warsztatów i ćwiczeń praktycznych w ramach pozoracji dla osób z autyzmem, we współpracy z HSR ZHP 
oraz podhalańską grupą GOPR. W zajęciach udział wzięło 30 osób.
- program edukacji kulturalnej „Akademia Sztuki i Nauki” w ramach którego zrealizowaliśmy, we 
współpracy z profesjonalnymi artystami szereg działań artystycznych i naukowych z grupą 30 osób z 
autyzmem. 
- program „Miejsce Przyjazne osobie z autyzmem”, którego celem jest popularyzacja postaw akceptacji 
wobec osób z autyzmem w przestrzeni publicznej;

i) organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, loterii i innych w celu zbierania funduszy na 
działalność statutową.
W grudniu 2014 zorganizowaliśmy koncert charytatywny Czesława Mozila w Opolu. 

j) tworzenie funduszy celowych.
Nie tworzyliśmy funduszy celowych.

k) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji.
W roku 2014 otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta Miasta Zawiercie za wybitne osiągnięcia we współpracy 
z władzami samorządowymi. 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

784

39

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

osoby z zaburzeniami rozwoju, ze spektrum autyzmu
osoby z wieloraką niepełnosprawnością
rodziny w/w osób
specjaliści, nauczyciele pracujący z w/w osobami
wolontariusze
studenci
instytucje oświatowe
instytucje kulturalne
instytucje sportowe

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

W ramach współpracy zrealizowaliśmy trzy projekty w Zawierciu, dzięki dofinansowaniu Prezydenta 
Miasta Zawiercie oraz Gminy Zawiercie (łaczna suma dofinansowań wyniosła 9500zł)
Otrzymaliśmy także dofinansowanie w wysokości 30.000 zł z MKiDN na realizację projektu „Medi@lnie 
z autyzmem”.

Podjęliśmy stałą współpracę ze stowarzyszeniami CDN Pro – Kulturamedia w Katowicach oraz Chałupa 
Chemików w Katowicach. 

l) Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. 
W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy realizację nieodpłatnych zajęć Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju  w NSPPP Prodeste. Ponadto, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno 
Pedagogiczna prowadziła systematyczną działalność diagnostyczną, terapeutyczną i konsultacyjną przez 
dziesięć miesięcy w roku. Fundacja Prodeste dofinansowała działalność NPPP Prodeste w wysokości 
159.138,03zł. Dofinansowanie pochodziło z działalności gospodarczej Fundacji oraz datków sponsorów. 

m) Organizowanie wyjazdów i spotkań integracyjnych, sportowych i artystycznych dla osób z autyzmem.
• Luty 2014: samodzielna organizacja drugiego zimowiska Prodeste w Jarnołtówku. W wyjeździe udział 
wzięło 20 dzieci z zaburzeniami rozwoju z rodzicami, 5 terapeutów.
• Czerwiec 2014: samodzielna organizacja kolejnej edycji pierwszego w Europie obozu wędrownego dla 
młodzieży z zaburzeniami rozwoju. W obozie udział wzięło 10 uczestników z autyzmem i zespołem 
Aspergera, bez rodziców oraz 4 wolontariuszy, przewodnik górski i 2 terapeutów.
• Lipiec – sierpień 2014: po raz pierwszy organizacja samodzielna turnusów terapeutycznych – w 
Jarnołtówku oraz Łopusznej. W turnusach udział wzięło 90 osób z autyzmem z rodzinami. 
• Sierpień 2014: Po raz pierwszy zorganizowaliśmy dwa tygodniowe turnusy kolonijne dla osób z 
autyzmem bez rodziców w ramach których zrealizowaliśmy program „Akademia Sztuki i Nauki”. W 
wyniku pracy na turnusach młodzież zrealizowała 3 filmy fabularne, krótkometrażowe, 12 animacji 
poklatkowych oraz powstało 16 utworów literackich.  

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
W roku sprawozdawczym nie miały miejsca w/w zdarzenia.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

pozostała pomoc 
społeczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Podejmowaliśmy aktywną 
działalność rzeczniczą 
wspierając rodziny dzieci i 
młodzieży z autyzmem w 
rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych 
(rzecznictwo interesów na 
terenie placówek 
edukacyjnych).

W roku sprawozdawczym 
prowadziliśmy stałą 
działalność badawczą w 
zakresie skuteczności 
innowacyjnych technik 
terapeutycznych, 
rozpoczęliśmy także prace 
nad wydawnictwem – 
książką kompleksowo 
opisującą zagadnienia 
terapii i diagnostyki osób z 
autyzmem.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalność wspierająca 
edukację

W roku 2014 
uczestniczyliśmy w 3 
konferencjach z 
odczytami, warsztatami i 
wykładami: w Warszawie, 
Lubinie i Bielsku – Białej.

Samodzielnie 
zorganizowaliśmy ponadto 
konferencję szkoleniową w 
Zawierciu „Autyzm na 
Śląsku – razem możemy 
więcej”, która zgromadziła 
150 uczestników. Celem 
konferencji była 
popularyzacja podejścia 
kognitywnego do terapii 
osób ze spektrum 
autyzmu. Udział w 
konferencji był 
nieodpłatny.

W roku sprawozdawczym 
zorganizowaliśmy także w 
Opolu konferencję 
dotyczącą postaw wobec 
osób z autyzmem w 
przestrzeni publicznej 
"Miejsce Przyjazne Osobie 
z Autyzmem". W 
konferencji udział wzięło 
56 osób.

85.60.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalność wspierająca 
edukację

W roku 
sprawozdawczym 
kontynuowaliśmy 
realizację 
nieodpłatnych zajęć 
Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju  
w NSPPP Prodeste. 
Ponadto, Niepubliczna 
Specjalistyczna 
Poradnia 
Psychologiczno 
Pedagogiczna 
prowadziła 
systematyczną 
działalność 
diagnostyczną, 
terapeutyczną i 
konsultacyjną przez 
dziesięć miesięcy w 
roku. 
Na koniec roku 2014 
Poradnia świadczyła 
pomoc terapeutyczną 
dla ponad 150 osób z 
terenu całego kraju w 
wieku od kilku miesięcy 
do 36 lat. 
Poradnia zatrudnia 
logopedów, 
psychologów, 
pedagogów 
specjalnych, 
specjalistów wczesnego 
wspomagania rozwoju, 
muzykoterapeutów, 
socjoterapeutów.

85.60.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalność 
organizatorów turystyki

W roku 2014 
otrzymaliśmy wpis do 
rejestru organizatorów 
turnusów 
rehabilitacyjnych. 
Zrealizowaliśmy 
następujące zadania:
• Luty 2014: 
samodzielna 
organizacja drugiego 
zimowiska Prodeste w 
Jarnołtówku. W 
wyjeździe udział wzięło 
20 dzieci z 
zaburzeniami rozwoju z 
rodzicami, 5 
terapeutów.
• Czerwiec 2014: 
samodzielna 
organizacja kolejnej 
edycji pierwszego w 
Europie obozu 
wędrownego dla 
młodzieży z 
zaburzeniami rozwoju. 
W obozie udział wzięło 
10 uczestników z 
autyzmem i zespołem 
Aspergera, bez 
rodziców oraz 4 
wolontariuszy, 
przewodnik górski i 2 
terapeutów.
• Lipiec – sierpień 
2014: po raz pierwszy 
organizacja 
samodzielna turnusów 
terapeutycznych – w 
Jarnołtówku oraz 
Łopusznej. W turnusach 
udział wzięło 90 osób z 
autyzmem z rodzinami. 
• Sierpień 2014: Po raz 
pierwszy 
zorganizowaliśmy dwa 
tygodniowe turnusy 
kolonijne dla osób z 
autyzmem bez 
rodziców w ramach 
których zrealizowaliśmy 
program „Akademia 
Sztuki i Nauki”. 
 - zorganizowaliśmy 
dwa rajdy dla dzieci z 
autyzmem w których 
udział wzięło łącznie 22 
osoby.

79.12.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1 145 098,74 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 117 371,59 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 902 808,65 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 124 918,50 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

39 500,00 zł

9 500,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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, 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

85.59.B pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane:
organizacja szkoleń dla specjalistów - 
nauczycieli, terapeutów, pracowników sektora 
ochrony zdrowia itp. na terenie całego kraju.
W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy 
łącznie 19 szkoleń. Podczas w/w szkoleń 
przeszkolono łącznie 513 uczestników: 
pedagogów, psychologów, socjoterapeutów oraz 
studentów kierunków specjalistycznych. 
Szkolenia mają charakter grup zamkniętych lub 
otwartych, realizowane są w weekendy, przez 
dwa dni w wymiarze od 14 - 18 godzin.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 273,21 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 49 000,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 24 210,00 zł

0,00 zł

21 000,00 zł

0,00 zł

3 210,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 067 615,53 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 273,21 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 022 481,09 zł 4 273,21 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

75 424,40 zł 0,00 zł

850 675,15 zł 4 273,21 zł

96 381,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 dofinansowanie zakupu testu inteligencji dzieci i młodzieży "Dziecięca Skala Rozwojowa" do 
Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Prodeste

4 273,21 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 41 947,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 52 133,50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 15 310,35 zł

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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

8,0 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)

8,0 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 15 310,35 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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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19,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-22 12



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 327 140,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

254 909,00 zł

230 366,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

24 543,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 231,00 zł

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

72 231,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 72 231,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 542,75 zł

11,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6,00 osób

5,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Autyzm na śląsku, razem 
możemy więcej

organizacja konferencji 
szkoleniowej

Miasto Zawiercie 5 000,00 zł

2 Mam autyzm, jestem turystą 
- rajd orlich gniazd

organizacja rajdu turystycznego 
dla dzieci z autyzmem w Jurze 
krakowsko - Częstochowskiej

Gmina Zawiercie 2 000,00 zł

3 Blisko, bliżej, najbliżej - klub 
integracyjny Błyskawica

warsztaty dla dzieci i młodzieży 
z autyzmem

Gmina Zawiercie 2 500,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

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

3 302,43 zł

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

1 Medi@lnie z autyzmem Program edukacji medialnej dla 
dzieci i młodzieży z autyzmem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

30 000,00 zł

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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Zarząd Fundacji:
Joanna Ławicka
Paweł Lizurek

Karolina Krukowska - Szylkiewicz
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski w Opolu 1
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