
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2020-10-15

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

2012-06-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16022443900000 6. Numer KRS 0000316914

1. Upowszechnianie wiedzy o spektrum autyzmu i innych zaburzeniach 
rozwoju oraz sposobach ich terapii. 

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 TAK

Aleksandra Oszczęda Członek Zarządu TAK

Urszula Ratajczak Członek Zarządu TAK

Jakub Dyda Członek 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

Adam Jatczak Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Joanna Opyrchał-Ryłko Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Dorota Kawecka Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Paweł Lizurek Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA "PRODESTE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w szczególności w zakresie 
poradnictwa, konsultacji oraz terapii dla rodzin i specjalistów. 
3. Ochrona, podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi 
szkolnictwa i dostosowywaniu edukacji do potrzeb osób ze spektrum 
autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju.
4. Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
5. Organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób ze 
spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju.
6. Działalność oświatowa polegająca na kształceniu specjalistów na 
terenie całego kraju. 
7. Zakładanie i prowadzenie ośrodków dla osób ze spektrum autyzmu i 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
8. Zapobieganie społecznym skutkom zaburzeń rozwoju, w szczególności 
uzależnieniom, zaburzeniom psychicznym, przemocy wobec dzieci i 
dorosłych oraz ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
9. Wspieranie systemu pieczy zastępczej w szczególności w zakresie 
identyfikacji zaburzeń rozwoju u dzieci.
10. Zwiększanie świadomości prawnej rodzin osób z zaburzeniami rozwoju 
oraz specjalistów, integracja i reintegracja zawodowa osób z zaburzeniami 
rozwoju.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w obszarze programów 
edukacji kulturalnej.
12. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, w szczególności w obszarze programów edukacji kulturalnej 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
13. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności 
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. 
14. Działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości wśród osób z 
zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. 
15. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności w zakresie 
tworzenia aplikacji wspierających funkcjonowanie osób z zaburzeniami 
rozwoju.
16. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
w szczególności integrację rodzin osób z zaburzeniami rozwoju oraz 
specjalistów.
17. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania.
18. Działalność na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony 
zwierząt oraz przyrody wśród osób z zaburzeniami rozwoju.
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich w programach edukacji obywatelskiej osób z zaburzeniami 
rozwoju.  
20. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
21. Wsparcie systemu ratownictwa i ochrony ludności w zakresie pomocy 
osobom z zaburzeniami rozwoju. 
22. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, w szczególności w zakresie 
nawiązywania kontaktów z organizacjami o pokrewnym profilu.
23. Promocji i organizacji wolontariatu.
24. Promocji Polski za granicą.
25. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności dziecka z 
zaburzeniami rozwoju.
26. Wsparcie działalności na rzecz innych organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego, w szczególności o pokrewnym 
charakterze.
27. Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, alkoholizmem i zachowaniami patologicznymi 
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i ich rodzinom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie 
działań w zakresie: 

Terapii, wsparcia specjalistycznego indywidualnego oraz grupowego i 
diagnostyki specjalistycznej, m.in. pedagogiczno-psychologicznej oraz 
medycznej. 
Poprzez doradztwo, poradnictwo i prowadzenie konsultacji dla osób z 
zaburzeniami rozwoju, specjalistów, rodzin, środowisk biznesowych oraz 
samorządów. 
Realizację projektów tematycznych, we wszystkich, określonych 
niniejszym statutem, obszarach celów Fundacji. Organizowanie 
aktywności turystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
prowadzenie programów profilaktyki wykluczenia społecznego i 
zapobiegania wtórnym skutkom zaburzeń rozwoju.
 Współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
Realizowania programów aktywizacji społecznej, w tym kulturalnej i 
artystycznej, na rzecz osób ze spektrum autyzmu, pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin. 
Organizowania i finansowania akcji społecznych, seminariów, sympozjów, 
dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz 
innych form przekazywania wiedzy.
Rzecznictwa interesów osób z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.
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.
Organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin 
wielodzietnych, ubogich i patologicznych. Tworzenie kół specjalistycznych 
i środowiskowych mających za zadanie wspomaganie w odnajdywaniu i 
wykorzystaniu potencjału rozwojowego tkwiącego w dzieciach i młodzieży 
z zaburzeniami rozwojowymi.
Organizowania imprez charytatywnych, koncertów, loterii i innych w celu 
zbierania funduszy na działalność statutową. Współorganizowania i 
finansowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i 
terapeutycznych.   
Wynajmu, budowy i adaptacji lokali do prowadzenia działalności 
statutowej, w szczególności placówek dla osób ze spektrum autyzmu i 
innymi zaburzeniami rozwoju. 
Zakupu pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu.  Organizowania zbiórek 
pieniężnych i rzeczowych, organizowania aukcji charytatywnych, także w 
Internecie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 3



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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Działania Fundacji zostały podjęte poprzez: 
1. zorganizowano i sfinansowano akcje społeczne, seminaria, sympozja, dyskusje, konferencje, wykłady, odczyty, konkursy oraz 
poprzez różne formy przekazywano wiedzę na temat autyzmu i zaburzeniach pokrewnych:
- dwie międzynarodowe konferencje w Toruniu i Lesznie z udziałem około 800 osób z 9 krajów
- przeprowadzono 10 wykładów na konferencjach w całej Polsce oraz 1 na konferencji w Wielkiej Brytanii organizowanej przez 
międzynarodową organizację "Autscape",
- prowadzono profile na portalach społecznościowych około 7500 osób obserwujących, gdzie propagowane są informacje na 
temat możliwości włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu;
-wystąpienie przedstawicieli Fundacji w mediach, w lokalnym radio Opole, TVP Opole, 
-zorganizowano i przeprowadzono  11 dwudniowych szkoleń i warsztatów dla łącznie około 190 uczestników,
- wydano I wydanie książki "Człowiek w spektrum autyzmu. Podręcznik pedagogiki empatycznej." w nakładzie 2000 
egzemplarzy
2. działanie w obszarach rzecznictwa interesów osób z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin:
-utworzono i kontynuujemy prowadzenie pierwszej w Polsce grupy samorzeczników Jasna Strona Spektrum, która działa jako 
samorządowy ruch w obrębie Fundacji, ruch posiada własną stronę: jasnastronaspektrum.pl,
3. realizowano programy aktywizacji społecznej, w tym kulturalnej i artystycznej, na rzecz osób ze spektrum autyzmu, 
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin:
-zrealizowaliśmy projekt aktywizacji kulturalnej,  
-przeprowadzono szkolenia w bibliotece "Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem", 
-zorganizowano letni i zimowy wyjazd aktywizacji społecznej dla osób dorosłych z autyzmem "Asy na wczasy", który odbył się w 
... 
4. współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji 
pomocy dla osób z zaburzeniami autystycznymi i pokrewnymi i ich rodzin:
-otrzymano dotację z Urzędu Miasta Leszno na warsztaty "Razem raźniej", w którym uczestniczyło 12 osób,
-promowano działalność Fundacji podczas "Letniej szkoły Fundacji Prodeste" w ramach realizowania projektu w auli ratuszowej 
w Lesznie, 
- przekazywano materiały informacyjne, które zostały ulokowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach,
przychodniach, PPP, 
-zorganizowano „drzwi otwarte” Fundacji w ramach AOL, i w trakcie tzw. „Randek Obywatelskich”,
5. zorganizowano aktywność turystyczną i sportową osób niepełnosprawnych i ich rodzin:
-kolonie, zimowiska, turnusy dla rodzin i wczasów dla dorosłych w aktywnościach turystycznych (treking, turystyka 
krajoznawcza) uczestniczyło łącznie około 320 osób w wieku od 3 lat do 33 lat (dotyczy osób ze spektrum autyzmu) w ramach 4 
kolonii letnich, letniego obozu dla osób dorosłych, letniego i zimowego turnusu rehabilitacyjnego dla całych rodzin oraz 4 
zimowych kolonii,
6. prowadzenie programów profilaktyki wykluczenia społecznego i zapobiegania wtórnym skutkom zaburzeń rozwoju:
-zorganizowano 10 wyjazdów diagnostycznych dla  łącznie 51 rodzin z dziećmi w wieku od 1 do 11 lat w różne rejony kraju, 
podczas których całe rodziny podlegały obserwacji diagnostycznej, mającej na celu ustalenie najbardziej efektywnych strategii 
wsparcia i określenie obszarów funkcjonowania uczestników wyjazdów diagnostycznych,
7. specjalistyczne terapie, doradztwo, poradnictwo i prowadzenie konsultacji dla osób z zaburzeniami rozwoju, specjalistów, 
rodzin, środowisk biznesowych oraz samorządów:
- przeprowadzono łącznie 344 spotkania,
- przeprowadzono 5 pokazowych lekcji w szkołach podstawowych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2470

56

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Program aktywizacji społecznej, kulturalnej, 
socjalizacyjnej:"Jasna strona spektrum" strona 
poświęcona samorzecznictwu dla osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwoju, 
niepełnosprawnością intelektualną i innymi, 
propagujący prawo osób niepełnosprawnych do 
pełnego decydowania o swoim życiu, 
wypowiadaniu się we własnym imieniu oraz 
posiadaniu takich samych praw, jak osoby 
pełnosprawne. Działania na rzecz zapobiegania 
wykluczeniu osób odmiennych rozwojowo oraz 
zwiększania ich partycypacji w życiu 
obywatelskim.W występy 7 osób 
niepełnosprawnych na zorganizowanych 
konferencjach w Toruniu i w Lesznie w ramach, 
których osoby niepełnosprawne mogły 
opowiadać o osobie, o swojej 
niepełnosprawności, integracja osób 
niepełnosprawnych, wykłady, prelekcje, 
spotkania. Zorganizowano warsztaty w ramach 
projektu "Razem raźniej"  jako grupę wsparcia 
oraz spotkań integracyjnych skierowanych do 
młodzieży i dorosłych do 30 roku życia ze 
spektrum autyzmu. Zorganizowano "Letnią 
szkołę dla Fundacji Prodeste" w Lesznie jako 
profesjonalną grupę wsparcia dla dzieci i 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
Uczestnictwo w festynach organizacji 
pozarządowych. Uczestnictwo w 
międzynarodowych konferencjach, 
nawiązywanie współpracy międzynarodowej w 
ramach Fundacji.
Przekazywanie i rozlokowywanie materiałów 
informacyjnych na temat zaburzeń 
autystycznych i pokrewnych. Działania w celach 
szerzenia wiedzy o autyzmie

85.60.Z 9 515,60 zł

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 5



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) 1 654 380,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 73 383,18 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Pozostałe usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej: 
-konsultacje, spotkania, diagnostyka dla 
osób z autyzmem i ich rodzin oraz turnusy 
rehabilitacyjne i diagnostyczne. Miejsca 
realizacji usług w tym zakresie odbywały się 
w gabinetach w Opolu, Wrocławiu, 
Krakowie i Lesznie oraz na zorganizowanych 
wyjazdach diagnostycznych w Karpaczu i 
Boszkowie oraz rehabilitacyjno-
terapeutycznych w Wiśle, 
Podlesicach......Usługi przeprowadzone 
zostały przez lekarzy psychiatrów, 
psychologów, neurologów, logopedów, 
rehabilitantów i terapeutów oraz 
pedagogów specjalnych.

86.90.E 0,00 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Pozostałe, pozaszkolne formy edukacji:
-warsztaty i szkolenia dla specjalistów na terenie całej Polski (szkoły, przedszkola, specjaliści 
indywidualni: logopedzi, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy specjalni). Każdego 
miesiąca odbywało się dwudniowe szkolenie otwarte w siedzibie Fundacji w Opolu. W 
ramach szkoleń otwartych przeprwoadziliśmy zajęcia dla około 200 specjalistów z całego 
kraju i z zagranicy (uczestnicy z Niemiec i Czech). Dodatkowo, zorganizowaliśmy 10 szkoleń 
wyjazdowych w Krakowie, Bielsku-Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej........ W szkoleniach 
wyjazdowych wzięło udział około 300 uczestników z całego kraju.
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9 515,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 657,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 411 871,65 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 163 857,46 zł

d) przychody finansowe 806,89 zł

e) pozostałe przychody 4 461,16 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 220 067,46 zł

2.4. Z innych źródeł 1 417 139,70 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 515,60 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

1 materiały informacyjne i promocyjne 2 108,77 zł

2 działania na rzecz wolontariatu 2 361,33 zł

3 działania na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawności 5 045,33 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

7 657,58 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

w 
tym:

0,00 zł

56 210,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

163 857,46 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -348,34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 270 794,60 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 37 913,15 zł

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: 1 580 719,22 zł 9 515,60 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

73 731,52 zł 9 515,60 zł

1 141 077,05 zł 0,00 zł

125 944,31 zł

1 060,18 zł

214 211,13 zł

24 695,03 zł 0,00 zł

1 Podejmowano działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób odmiennych rozwojowo oraz 
zwiększania ich partycypacji w życiu obywatelskim:
Występy osób niepełnosprawnych na  zorganizowanych konferencjach w Toruniu i w Lesznie w 
ramach, których osoby niepełnosprawne mogły opowiadać o osobie, o swojej 
niepełnosprawności, poznać inne osoby niepełnosprawne w tym autystyczne oraz zespołem 
Aspergera i , uczestniczyć  w wykładach i prelekcjach.

5 045,33 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 37 913,15 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

37 913,15 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

2 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)

1,75 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

16 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)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

16 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 188 202,34 zł

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

184 768,75 zł

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

3 433,59 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 400,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 630,95 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

63 142,87 zł

63 142,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 125 059,47 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 180 359,75 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 409,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 400,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 "Letnia szkoła Fundacji 
Prodeste"

Profesjonalne wsparcie poprzez 
warsztaty, wykłady dla 
rodziców dzieci ze spektrum 
autyzmu i ich dzieci. Cel to    
zwiększenie poziomu wiedzy i 
kompetencji rodzicielskich po 
otrzymaniu diagnozy 
pozytywnej. Określenie nowej 
sytuacji i pomoc w nabywaniu 
nowych umiejętności 
skutecznego rozwoju swoich 
dzieci. Natomiast u dzieci 
autystycznych zwiększenie 
możliwości kształtowania 
umiejętności społecznych i 
emocjonalnych. 
Przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej w ramach 
realizowanego projektu.

Miasto Leszno 2 657,58 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

6 500,00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

2 "Razem raźniej" Cel główny to poprawa 
funkcjonowania 
emocjonalnego, społecznego u 
osób z
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu poprzez zapewnienie 
wsparcia oraz możliwości 
samorozwoju. Zwiększenie 
poziomu kompetencji 
społecznych i emocjonalnych 
oraz funkcjonowania w grupie. 
Projekt adresowany do 
młodzieży i młodych dorosłych, 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób 
wykluczonych społecznie.

Miasto Leszno 5 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Ławicka Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-15
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