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                      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     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica DĄBROWSZCZAKÓW Nr domu 28 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-365 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 58-557-53-41

Nr faksu 58-557-53-41 E-mail autyzm@spoa.org.pl Strona www www.spoa.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19059848700000 6. Numer KRS 0000112634

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

Małgorzata Rybicka przewodnicząca TAK

Wioleta Umławska wiceprzewodnicząca TAK

Małgorzata Marszałek sekretarz TAK

Leszek Bartoszewski Członek Zarządu TAK

Marek Ostrowski Członek Zarządu TAK

Anna Skierczyńska 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

Marek Bakalarz Członek TAK

Mirosława Gładowska Członek TAK

Jerzy Kosno Członek TAK

Ewa Kwidzińska Członek TAK

Jadwiga Złota Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami działania Stowarzyszania są:
1/ Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, 
opiekunom i specjalistom.
2/  Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, opieki, 
aktywizacji zawodowej i społecznej oraz  pracy osób autystycznych
3/  Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu.
4/  Popularyzowanie problemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym realizuje swoje cele 
poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków, szkół, przedszkoli i grup 
terapeutycznych, zakładów opieki zdrowotnej i poradni psychologiczno – 
pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej, miejsc aktywizacji 
zawodowej, społecznej i pracy chronionej oraz mieszkalnictwa dla osób 
autystycznych.
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i 
specjalistów. 
3. Wydawanie poradników i informatorów dotyczących autyzmu.
4. Prowadzenie rejestru osób autystycznych, gromadzenie informacji o 
autyzmie. 
5. Zbieranie funduszy. 
6. Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami 
terapeutycznymi. 
7. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w 
następującym zakresie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1/ 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 
wydawnicza, z wyłączeniem  w zakresie oprogramowania 
2/ 58.19. Pozostała działalność wydawnicza  
3/ 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane
4/ 85.6. Działalność wspomagająca edukację  
8. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w 
następującym zakresie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1/ 55.2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania
2/ 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych 
3/ 73.2. Badanie rynku i opinii publicznej
4/ 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej  
5/ 87.2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  
6/ 93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2014 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym opierając się na kierunkach działania 
wytyczonych przez Walne Zebranie realizowało swoje cele w następujący sposób:
 I. Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem  w Gdyni i w Gdańsku
W ramach projektu wsparciem CENTRÓW objętych zostało 58 osób, w tym: 12 absolwentów SORW dla 
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
Finansowanie: PFRON-zadania zlecane,  UM Gdynia, Samorząd Województwa Pomorskiego, sponsorzy, 
praca społeczna.
II. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, w tym : 
indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, masaż leczniczy, 
zajęcia logopedyczne, hipoterapia.
Ilość osób korzystających: 58 
Finansowanie: PFRON-zadania zlecone, Samorząd Województwa Pomorskiego, środki własne SPOA 
III. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z autyzmem
Realizowane w formie indywidualnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych oraz konsultacji 
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specjalistycznych (superwizji). 
Ilość osób korzystających: Miasto Gdańsk - 106 osób, Gmina Pruszcz Gdański – 16 osób, Miasto Pruszcz 
Gdański – 11 osób, Miasto Rumia – 14 osób, Gmina Kosakowo – 3 osoby.
Finansowanie: MOPR w Gdańsku, MOPS w Pruszczu Gdańskim, GOPS w Cieplewie, MOPS w Rumii, 
GOPS w Kosakowie, SPOA 
IV. Interwencja kryzysowa dla osób autystycznych i ich rodzin
Celem zadania była profesjonalna pomoc osobom autystycznym przejawiających bardzo agresywne i 
autoagresywne zachowania, które skazują je na społeczną izolację oraz  ich rodzinom. 
Ilość korzystających: 8 osób
Finansowanie: Wojewoda Pomorski , SPOA 
V.    Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem z Gminy Gdańsk
W m-cu sierpniu odbył się 10-dniowy wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny do Garczyna
Ilość korzystających: 12 osób, w tym młodzież i dorosłe osoby z autyzmem.
Finansowanie: MOPR ze środków PFRON, SPOA 
VI. Szkolenia
1. Szkolenia III-stopniowe dotyczące podstaw terapii behawioralnej przeznaczone dla nauczycieli, 
terapeutów i rodziców, szkolenia pn. „Uczeń z Zespołem Aspergera”, szkolenia pn. „Strategie 
postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu”   Uczestniczyło w nich łącznie: 
235 osób  z terenu całej Polski.                                                       
Finansowanie: wpłaty uczestników.
2. Szkolenia w ramach Programu „Zrozumieć Autyzm: 
a/ Szkolenia III-stopniowe dotyczące podstaw terapii behawioralnej dla nauczycieli i profesjonalistów: 
łącznie uczestniczyły 133 osoby z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i woj. kujawsko-pomorskiego.
b/ Szkolenia dla rodziców - przeprowadzono 6 szkoleń „Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki” oraz 
6  szkoleń „Strategie zapobiegania i radzenia sobie   z sytuacjami kryzysowymi”.  Ze szkoleń skorzystało 
327 osób z terenu woj. pomorskiego.
c/ Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek - w Okręgowej Izbie Lekarskiej  w Gdańsku odbyły się 2 szkolenia 
w których uczestniczyło  107 osób personelu medycznego.  
d/ Instruktaż i szkolenia dla kadry Domu Pomocy Społecznej  w Szpęgawsku , w którym przebywają 3 
osoby z autyzmem. Na terenie DPS-u odbyło się szkolenie dla 45-ciu słuchaczy Policealnej Szkoły dla 
Dorosłych z Wąbrzeźna, którzy kształcą się na kierunku: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.
VII. Punkty Diagnostyczno- Konsultacyjne
1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego funkcjonującego przy 
Stowarzyszeniu od listopada 2007. Ze wsparcia w tym z diagnozy oraz specjalistycznych konsultacji 
skorzystały dzieci i ich rodzice pochodzący z terenu całej Polski.
Finansowanie: wpłaty rodziców/opiekunów
2. Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego na terenie Centrum w Gdyni. Ze specjalistycznych 
konsultacji skorzystały dorosłe osoby z autyzmem, ich rodzice/opiekunowie oraz współpracujący z nimi 
specjaliści.  
Finansowanie: wpłaty rodziców/opiekunów.
3. Punkty Konsultacyjno–Diagnostyczne w Kobysewie, Malborku oraz Gdańsku prowadzone w ramach 
programu „Zrozumieć Autyzm”- łącznie skorzystało 60 dzieci i ich rodziców z terenu woj. pomorskiego.
VIII. Wsparcie dla rodzin
1.Grupy wsparcia dla rodziców małych dzieci  z autyzmem.
2. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w ramach pracy biura Stowarzyszenia. 
3. Comiesięczne Msze św. dla osób z autyzmem ,ich rodzin i przyjaciół.
IX. Uroczysta impreza z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 
 Odbyła się w Hotelu „Hilton” w Gdańsku. 
 Uczestniczyło w niej 70 dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem ich rodzice, rodzeństwo oraz   
terapeuci - łącznie około 150 osób 
 Finansowanie: Hotel „Hilton” oraz SPOA
X. Promocja
1. Kwiecień - miesiąc wiedzy na temat autyzmu: otwarta dla mieszkańców Gdańska projekcja filmu o 
Temple Grandin, akcja „Zaświeć się na niebiesko” - rozświetlenie na niebiesko Rady Miasta Gdańska, 
koncert na rzecz Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób  z Autyzmem.
2. 10 kwietnia 2014 r. - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Wspólnotę Domową dla 
Dorosłych Osób z Autyzmem z udziałem Premiera Rządu p. Donalda Tuska.
3. Audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe związane z powyższymi wydarzeniami oraz 
działalnością Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, m.in. 25 kwietnia 2014 r.
4. 10 czerwca 2014 r.- prezentacja projektu Wspólnoty  Domowej na spotkaniu z panią Anną 
Komorowską, Małżonką Prezydenta RP z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się 
autyzmem.
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5.           25 czerwca 2014 r.- prezentacja idei małych domów oraz projektu Wspólnoty Domowej dla 
Dorosłych Osób z Autyzmem na debacie w Sejmie „Czy dorosłe osoby   z autyzmem mają szansę na 
włączenie społeczne?”.
6. Prowadzenie na bieżąco strony internetowej SPOA, Programu Zrozumieć Autyzm oraz strony 
internetowej  na Facebooku.
XI. Współpraca z innymi organizacjami
 1. Uczestniczenie w Radzie Porozumienia AUTYZM-POLSKA zrzeszającego Organizacje  Pozarządowe 
Pracujące na Rzecz  Dzieci i Dorosłych Osób z Autyzmem  i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin, 
szczególnie  w pracach rzeczniczych. 
2. Uczestniczenie Przewodniczącej Stowarzyszenia  w pracach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych dla 
Osób niepełnosprawnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej p. Władysławie Kosiniaku-Kamyszu.   
     
3. Współpraca z Parlamentarną  Grupą ds. Autyzmu.
4. Uczestniczenie w pracach SUKURS - Zrzeszenia Organizacji Samopomocowych działających na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
5. Uczestniczenie w pracach Gdańskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku  
Gdańska Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem doradczym Prezydenta w 
sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Współpraca z organizacją Help People with Autism in Poland.
7. Nawiązanie i rozwijanie współpracy z organizacjami  z terenu województw pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”.
XII. Starania o fundusze na realizację celów statutowych.
W roku 2014 Stowarzyszenie na realizację celów statutowych pozyskało środki finansowe z z PFRON-u, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, budżetu Miasta Gdańska, budżetu Miasta Gdyni, MOPR 
w Gdańsku, MOPS w Pruszczu Gdańskim, GOPS- u w Cieplewie, MOPS w Rumii, GOPS w Kosakowie, 
Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz darczyńców.
Łącznie w 2014 r. Stowarzyszenie we współpracy z administracją publiczną zrealizowało 14 projektów. 
Stowarzyszenie udzielało pomocy rodzicom w ich staraniach o znalezienie źródeł finansowania terapii 
ich dzieci. Łącznie pozyskano na indywidualną terapię osób z autyzmem  kwotę 64.939,50 zł.
Na Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem  zebrano  w roku 2014  - 535.000,00 zł.
XIII. Budowanie systemu pomocy osobom  z autyzmem:
1. Uczestniczenie w pracach nad  rozwiązaniami prawnymi  dotyczącymi budowania systemu pomocy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych  osób z autyzmem ( Zespół ds. Rozwiązań Systemowych, Porozumienie 
Autyzm-Polska).
2. Monitorowanie dostępnych funduszy w celu zrealizowania zadań dotyczących budowania systemu 
pomocy osobom   z autyzmem.
3. Kontynuacja prac dot. budowy  Wspólnoty Domowej  dla Dorosłych Osób z Autyzmem.
 XIV. Sukcesy Stowarzyszenia
1. Wysoka ocena ofert składanych przez Stowarzyszenie w ramach ogłaszanych konkursów na realizację 
projektów. 
2. Pozyskiwanie coraz większych środków finansowych na działalność statutową.
3. Doprowadzenie budowy Wspólnoty Domowej do stanu surowego.
4. Coraz większa rozpoznawalność  Stowarzyszenia  dzięki częstej obecności w  mediach.
5. Nagrody i wyróżnienia  dla Małgorzaty Rybickiej w uznaniu zasług Stowarzyszenia:
a) 24 kwietnia 2014r. – nagroda Australijskiej Fundacji POLCUL-u im. Jerzego Bonieckiego za stworzenie 
systemu obejmującego osoby  z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały,
b) 19 maja – wybór na Człowieka Roku Dziennika Bałtyckiego,
c) 18 września 2014 - wyróżnienie w Kategorii Lodołamacz Specjalny  w konkursie Lodołamacze 2014 
etapu regionalnego,
d) 8 października 2014 -  wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny w  finale konkursu w 
Warszawie. Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON” .
XV. Porażki
W roku 2014 nie było żadnych ewidentnych porażek.
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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 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)

350

0

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Art.1.ust.1 pkt 7 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Organizowanie i 
prowadzenie w trybie 
ciągłym zajęć 
rehabilitacyjno-
terapeutyczne dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób z 
autyzmem:  w tym : 
indywidualne i grupowe 
zajęcia edukacyjno-
terapeutyczne, 
gimnastyka korekcyjna, 
masaż leczniczy, zajęcia 
logopedyczne, 
hipoterapia oraz 
superwizje (nadzór 
merytoryczny nad 
prowadzona terapią) 
Rodzaj i częstotliwość 
poszczególnych form 
wsparcia 
dostosowywana jest do 
indywidualnych potrzeb 
osób z 
autyzmem.Ponadto 
szczegółowy opis 
zawiera pkt 1.1 
niniejszego 
sprawozdania

86.90.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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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Art.1.ust.1 pkt 2 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Stowarzyszenie 
realizuje projekt 
dotyczący 
mieszkalnictwa dla 
dorosłych osób z 
autyzmem – w 2014 r. 
rozpoczęto budowę 
Wspólnoty Domowej 
dla Dorosłych Osób z 
Autyzmem w Gdańsku. 
W opiece całodobowej 
dla dorosłych osób z 
autyzmem konieczne 
jest  stopniowe 
odchodzenie od 
tradycyjnych domów 
pomocy do form 
wsparcia w środowisku 
lokalnym. Zarówno 
rodzice, jak i 
profesjonaliści  
pracujący z dorosłymi 
nisko funkcjonującymi 
osobami z autyzmem są 
zdania, że najlepszym 
rozwiązaniem dla tych 
osób są  małe  domy 
stałego pobytu, 
uwzględniające 
specyficzne potrzeby i 
ograniczenia 
wynikające z ich 
niepełnosprawności. 
Takie domy (group-
homes) są  
podstawowym 
standardem w wielu 
krajach Unii 
Europejskiej. Na użytek 
polski nadaliśmy im 
nazwę Wspólnot 
Domowych. 
Proponujemy, żeby 
Wspólnoty Domowe  
zostały w przyszłości 
uwzględnione w 
Ustawie o pomocy 
społecznej jako małe 
specjalistyczne domy 
dla osób szczególnie 
zależnych od pomocy.
Ponadto szczegółowy 
opis zawiera pkt 1.1 
niniejszego 
sprawozdania.

87.20.Z
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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Art.1.ust.1 pkt 1 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Stowarzyszenie 
popularyzuje wiedzę nt 
skutecznych metod 
terapii osób z 
autyzmem poprzez 
organizowanie  
konferencji, 
seminariów itp. 
Stowarzyszenie 
uczestniczy w pracach 
zespołów eksperckich 
mających na celu 
zmianę obowiązujących 
regulacji prawnych dla 
osób z autyzmem . 
Stowarzyszenie 
prowadzenie rejestr 
osób z autyzmem oraz 
gromadzi informacji o 
autyzmie. Ponadto 
szczegółowy opis 
zawiera pkt 1.1 
niniejszego 
sprawozdania.

72.20.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zgodnie z PKD- 
Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane. 
Stowarzyszenie 
prowadzi szkolenia 
dotyczące skutecznych 
metod pracy z osobami 
z autyzmem i 
zaburzeniami 
pokrewnymi 
przeznaczone dla 
nauczycieli, terapeutów 
i specjalistów oraz 
rodziców, w tym: 
szkolenia III-stopniowe 
dotyczące podstaw 
terapii behawioralnej 
przeznaczone dla 
nauczycieli, terapeutów 
i rodziców, szkolenia 
pn. „Uczeń z Zespołem 
Aspergera”, szkolenia 
pn. „Strategie 
postępowania wobec 
trudnych zachowań 
osób ze spektrum 
autyzmu”   Szczegółowy 
opis zawiera pkt 1.1 
niniejszego 
sprawozdania.

85.59.B
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Zgodnie z PKD - 
Działalność 
wspomagająca 
edukację:  
Stowarzyszenie  
prowadzi doradztwo 
edukacyjno-zawodowe 
dla młodzieży i 
dorosłych osób z 
autyzmem i 
współpracujących z 
nimi specjalistów; 
działalność w zakresie 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej dla osób 
z autyzmem i 
zaburzeniami 
pokrewnymi poprzez 
m.in. organizację grup 
wsparcia dla osób z 
wysoko funkcjonującym 
autyzmem i Zespołem 
Aspergera. Działania te 
prowadzone są w 
oparciu o funkcjonujący 
Punkt Diagnostyczno-
Konsultacyjny w 
placówce Centrum 
Aktywizacji Zawodowej 
i Społecznej dla 
Dorosłych Osób z 
Autyzmem Szczegółowy 
opis podejmowanych w 
tym zakresie działań 
zawiera pkt 1.1 
niniejszego 
sprawozdania.

85.60.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) 2,865,210.48 zł

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Stowarzyszenie wydaje 
broszury, ulotki i 
podobne publikacje 
dotyczące problematyki 
autyzmu celem 
upowszechniania 
wiedzy o skutecznych 
metodach i formach 
terapii osób z 
autyzmem i 
zaburzeniami 
pokrewnymi. 
Działalność ta ma 
również na celu 
udostępnianie 
informacji o 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie 
działaniach na 
portalach 
społecznościowych 
(Facebook), stronie 
internetowej 
Stowarzyszenia oraz 
przekazywania 
informacji za pomocą 
bazy adresowej e-mail.  
Szczegółowy opis 
zawiera pkt 1.1 
niniejszego 
sprawozdania.

58.11.Z

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
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,551,283.05 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 238,589.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 15,797.93 zł

e) Pozostałe przychody 59,540.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

552,406.92 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 403,204.50 zł

3,240.00 zł

64,939.50 zł

335,025.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,811,537.93 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

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)

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 98,061.13 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 98,061.13 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 552,406.92 zł
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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 -49,022.40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,949,234.82 zł 98,061.13 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

2,600,305.45 zł 98,061.13 zł

238,589.50 zł 0.00 zł

0.00 zł

4,354.70 zł

105,985.17 zł

0.00 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

najem

użytkowanie

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

10,856.75 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

19.0 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)

17.0 etatów

230.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

136.00 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)

9.00 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

9.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,623,347.92 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

888,671.68 zł

678,827.75 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 209,843.93 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,734,676.24 zł

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

1,734,676.24 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 153,400.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,581,276.24 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)

19,432.00 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)

4,100.00 zł

0.00 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)

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

20.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

9.00 osób

11.00 osób

Druk: MPiPS 14



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

7,400.00 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)

Brak

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 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 
dostosowanych do 
szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju 
schorzenia - autyzmu, 
mieszkańców Miasta 
Gdańska, Miasta Pruszcz 
Gdański, Gminy Pruszcz 
Gdański, Miasta Rumii, 
Gminy Kosakowo

Zapewnienie osobom z 
autyzmem i ich rodzinom 
wsparcia w formie 
indywidualnych zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych 
oraz konsultacji 
specjalistycznych (superwizji).

Gmina Miasta Gdańska, Miasto 
Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz 
Gdański, Miasto Rumia, Gmina 
Kosakowo

1,101,702.00 zł

2 ŻYĆ RAZEM - program 
kompleksowego wsparcia 
dla dorosłych osób z 
autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z autyzmem i 
zaburzeniami pokrewnymi, 
mieszkańców Miasta Gdyni

Gmina Miasto Gdynia 42,000.00 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

7,400.00 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)

3 ŻYC RAZEM - działania 
zapewniające osobom z 
autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi  oraz ich 
rodzinom specjalistyczną 
pomoc w integracji ze 
środowiskiem

Celem zadania była 
profesjonalna pomoc osobom 
autystycznym przejawiających 
bardzo agresywne i 
autoagresywne zachowania, 
które skazują je na społeczną 
izolację oraz  ich rodzinom.

Wojewoda Pomorski 7,000.00 zł

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

1 „Wyjazd integracyjno-
rehabilitacyjny dla osób z 
autyzmem z gminy Gdańsk”

Głównymi celami realizacji 
zadania było: 
- przystosowanie osób z 
autyzmem do przebywania w 
miejscach innych niż dotychczas 
im znane,
- rozwijanie umiejętności 
nawiązywania kontaktów 
społecznych,
- rozwijanie sprawności 
fizycznej, kreatywności oraz 
utrwalanie wcześniej nabytych 
umiejętności,
-wykorzystanie środowiska 
naturalnego do organizacji  
zajęć edukacyjnych, 
rehabilitacyjnych i sportowych 
ukierunkowanych na  
rozwijanie aktywności fizycznej 
i społecznej u podopiecznych.

PFRON/Gmina Miasta Gdańska 24,000.00 zł

2 ŻYĆ RAZEM - program 
kompleksowego wsparcia 
dla osób z autyzmem

zwiększenie samodzielności 
osób z autyzmem

PFRON 494,106.92 zł

3 SYMULATOR FIRMY 
INFORMATYCZNEJ– działania 
na rzecz włączania osób z 
autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi w rynek pracy

Projekt stanowił rozszerzenie 
oferty działań w zakresie 
aktywizacji zawodowej 
realizowanych w Centrum 
Aktywizacji Zawodowej i 
Społecznej dla Dorosłych Osób z 
Autyzmem w Gdyni. Zadanie 
miało na celu stworzenie 
symulatora firmy 
informatycznej.

PFRON/Gmina Miasto Gdynia 14,300.00 zł
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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)

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 Gmina Miasto Gdańsk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1

2 Miasto Rumia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1

3 Gmina Miasto Gdynia 1

4 „Żyć Razem - formy wsparcia 
dla osób z autyzmem i 
innymi zaburzeniami 
rozwoju”

1. organizowanie treningów 
samodzielności. Indywidualne i 
grupowe treningi 
samodzielności miały na celu 
rozwój umiejętności dbania o 
siebie i o swoje otoczenie oraz 
umożliwiały przygotowanie 
osób z autyzmem i 
zaburzeniami pokrewnymi do 
niezależnego funkcjonowania w 
życiu codziennym.
2. wsparcie psychologiczne. 
Realizowane w formie 
Indywidualnych, 
cotygodniowych 1-godzinnych 
sesji terapeutycznych.
3. organizowanie "klubu 
zainteresowań" - forma 
spędzania czasu wolnego dla 
osób z autyzmem.

PFRON/Zarząd Województwa 
Pomorskiego

20,000.00 zł
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Brak

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

organizacji

1. Małgorzata Rybicka - 
przewodnicząca - 22 lipca 2015 r. 

2. Wioleta Umławska - 
wiceprzewodnicząca

Data wypełnienia sprawozdania
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