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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica PL. GEN. JÓZEFA 
WYBICKIEGO

Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-440 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

2002-06-06

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- do końca X 
2020; od 1 XI rezygnacja 
z funkcji

TAK

Daniel Malinowski członek Zarządu TAK

Marek Ostrowski członek Zarządu/ od 
listopada 2020 – funkcja 
sekretarza

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

Anna Częścik członek TAK

Jolanta Podskok członek TAK

Jerzy Kosno członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

I. Celami działania Stowarzyszania Pomocy Osobom Autystycznym są:
1/ Wszechstronna pomoc osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, 
opiekunom i współpracującym z nimi specjalistom.
2ƒ Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, opieki, 
aktywizacji zawodowej i społecznej oraz pracy osób z autyzmem
3/ Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu. 
4/ Popularyzowanie problemu.
II. Cele te są realizowane w następujących sferach:
1/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2/ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3/ działalności charytatywnej;
4/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5/ ochrony i promocji zdrowia;
6/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8/ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9/ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11/  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12/  wypoczynku dzieci i młodzieży;
13/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
14/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15/ turystyki i krajoznawstwa;
16/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17/ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
18/ promocji i organizacji wolontariatu;
19/ promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
20/ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
21/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
22/ działalności na rzecz organizacji pozarządowych  w zakresie 
określonym powyżej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie 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. Współpraca 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/ 55.10. Usługi hotelarskie i podobne usługi związane z zakwaterowaniem
2/ 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
3/ 58.19. Pozostała działalność wydawnicza
4/ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane
5/ 85.6. Działalność wspomagająca edukację
8. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w 
następującym zakresie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1/ 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych
2/ 73.2. Badanie rynku i opinii publicznej
3/ 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
4/ 87.2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2020 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 dziennym CENTRÓW objętych zostało 50 osób, w tym: 20 absolwentów SORW dla Dzieci i 
Młodzieży z Autyzmem. Formy wsparcia realizowane w placówkach:
Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, w tym : indywidualne i grupowe zajęcia 
terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, masaż leczniczy, hipoterapia, grupy wsparcia dla wysokofunkcjonujących osób z 
autyzmem i zespołem Aspergera oraz przeprowadzano superwizje.
W okresie zamknięcia placówek z powodu pandemii część zajęć realizowano zdalnie.
Finansowanie: PFRON- w ramach zadań zlecanych, Miasto Gdynia, sponsorzy, wolontariat.            
II. Projekt „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”
Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Gdańsk (MOPR) oraz Fundacją „ Pomóż Mi Żyć” skierowany jest do mieszkańców 
Miasta Gdańska:
• dorosłych osób z autyzmem
• przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz dorosłych osób z autyzmem
• rodzin i opiekunów dorosłych
W ramach Projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
• Asystentura dla dorosłych osób z autyzmem w miejscu zamieszkania oraz w 3 placówkach wsparcia dziennego: WTZ i ŚDS przy 
PSONI koło w Gdańsku oraz WTZ przy Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc w Gdańsku
• Wsparcie społeczne i realizacja programu terapeutycznego w Specjalistycznym Domu Samopomocy funkcjonującym od 
listopada 2019 r. w budynku przy ul. Mierosławskiego 9A
• Treningi mieszkalnictwa w ramach  turnusów we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
• Usługi wytchnieniowe dla rodzin dorosłych osób z autyzmem- odciążenie opiekunów  w sprawowaniu opieki oraz interwencja 
w sytuacjach kryzysowych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 3



• Superwizje w środowisku oraz w placówkach:  SDS, we Wspólnocie Domowej 
• Spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dorosłych osób z autyzmem
Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest 
realizowany w  okresie 01.04.2019-30.09.2022.
III. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla osób z autyzmem
Realizowane w formie indywidualnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych (superwizji). 
Ilość osób korzystających: 
  Miasto Gdańsk - 101 osób 
  Gmina Pruszcz Gdański – 23 osoby 
  Miasto Pruszcz Gdański – 16 osób  
Finansowanie: MOPR w Gdańsku, MOPS w Pruszczu Gdańskim, GOPS w Cieplewie, SPOA
IV. Interwencja kryzysowa dla osób z autyzmem i ich rodzin
Celem zadania była profesjonalna pomoc osobom autystycznym przejawiających bardzo trudne agresywne i autoagresywne 
zachowania, które skazują je na społeczną izolację oraz  ich rodzinom. 
Ilość korzystających: 12 osób
Finansowanie: Wojewoda Pomorski,  SPOA
V. „ŻYĆ Z AUTYZMEM – organizacja grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osób    z autyzmem”
W okresie lipiec-grudzień r. zorganizowano i prowadzono cykliczne spotkania rodziców w ramach grupy wsparcia (indywidualne 
i grupowe wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem). Ze 
względu na sytuację epidemiczną spotkania odbywały się również w formule on-line 
Ilość korzystających: 22 osoby, Finansowanie: Miasto Gdańsk ze środków PFRON, SPOA
VI. „RAZEM SPRAWNIEJ – organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem wysokofunkcjnujacym i 
zespołem Aspergera”
W okresie listopad-grudzień r. zorganizowano i prowadzono spotkania w ramach grupy wsparcia (indywidualne i grupowe 
wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem wysokofunkcjnujacym i zespołem Aspergera)
Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania odbywały się tylko w formule on-line
Ilość korzystających: 6 osób 
Finansowanie: Miasto Gdańsk ze środków PFRON, SPOA 
VII. „OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Realizacja w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.
ZADANIE 1. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODCZAS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH I ŚWIADCZENIA PRACY
Wsparcia asystenckie dla 4 pracowników niepełnosprawnych z autyzmem, prace adaptacyjne pomieszczenia tzw. sali wyciszeń 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia
ZADANIE 2. WSPARCIE PSYCHOFIZYCZNE PRACOWNIKÓW
Realizacja kart MULTI-SPORT: badania profilaktyczne dla pracowników zgodnie z indywidualnymi potrzebami ; wsparcie 
psychologiczne indywidualne i grupowe ;  porady dietetyka ; organizacja spotkań dla pracowników w formie pikników 
integracyjno-edukacyjnych
ZADANIE 3. ZAPOBIEGANIE OBCIĄŻENIOM MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYM - zakupiono m.in. ergonomiczne fotele biurowe dla 
pracowników administracyjnych i dla niepełnosprawnych pracowników  z autyzmem.
ZADANIE 4. WSPARCIE MERYTORYCZNE
Superwizje realizowane  przez Partnera Poradnię RUBIKON - konsultacje specjalistyczne dla pracowników w ustalonych 
terminach.
Ze względu na sytuację pandemiczną okres realizacji zadania został przedłużony o 3 miesiące.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
VIII. Projekt ŻYĆ RAZEM- kampania informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
W ramach projektu zrealizowano cztery krótkie filmy : Mój autyzm. Każdy z filmów powstał na postawie rozmów 
przeprowadzonych z 4 wysokofunkcjonującymi osobami z autyzmem-Natalią, Michałem, Dominikiem i Kacprem. Rozmowy 
dotyczyły  samoświadomości bohaterów, ich problemów społecznych i emocjonalnych, poczucia wyobcowania, marzenia o 
stałym związku oraz znalezieniu pracy.
-    Prowadzono miesięczną kampanię informacyjno- promocyjną na facebook , 
-    Filmy zostały  opublikowane na stronach placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz na YouTube.
Finansowanie: Marszałek Województwa Pomorskiego ze środków PFRON, środki własne SPOA
IX. Projekt ŻYĆ RAZEM – remont Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni
W budynku Centrum w Gdyni wyremontowano i przystosowano dla potrzeb osób z autyzmem 12 pomieszczeń : łazienka, 
kuchnia, jadalnia, 5 sal terapeutycznych, 2 sale terapii zajęciowej, sala gimnastyczna oraz szatnia i korytarz. 
W poprzednich latach zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb aktywizacji niepełnosprawnych pracownia 
ceramiczna oraz pokój wyciszeń. 
Zakres prac obejmował również montaż izolacji termicznej zewnętrznej oraz naprawę dachu.
Całkowity koszt remontu wyniósł: 588.638,70 zł: 
• Marszałek Województwa Pomorskiego ze środków PFRON- 213.764,00 zł 
• Miasto Gdynia – 100.000,00 zł
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• Darczyńcy indywidualni i firmy, zbiórka funduszy na fb – 274.874.70 zł
X. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
Grant przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z dorosłymi osobami z autyzmem – podopiecznymi placówek CENTRUM w Gdańsku i w Gdyni oraz środków 
dezynfekcyjnych do stosowania w związku z sytuacją epidemiczną.
Finansowanie: PFRON
XI. Szkolenia
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”. 
W 2020 w kursach on-line uczestniczyło w nich łącznie:  50 osób  z terenu całej Polski.                                                       
Finansowanie: wpłaty uczestników.
XII. Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne
W roku 2020 z diagnoz oraz specjalistycznych konsultacji skorzystało 12 dzieci  z autyzmem i ich rodziców oraz 39 osób 
dorosłych.
Finansowanie: wpłaty rodziców/opiekunów
XIII. Wsparcie dla rodzin osób z autyzmem 
Prowadzenie poradnictwa, interwencji i rzecznictwa dla rodziców w ramach pracy biura Stowarzyszenia.
XIV. Promocja
• W roku 2020  w związku z pandemią działania promocyjne, w tym obchody Światowego Dnia Świadomości  Autyzmu  
przeniosły się całkowicie do mediów i internetu. 
• W tym okresie ukazało się 6 artykułów na temat działalności Stowarzyszenia oraz   osób z  autyzmem w pandemii: w Dzienniku 
Bałtyckim, portalachTrójmiasto.pl , onet.pl oraz 2 audycje radiowe w  Radio Gdańsk.
• Prowadzona była  intensywna kampania 1 % : media społecznościowe, ogłoszenia na stronach www.trojmiasto.pl oraz 
wyborcza.pl, świetlne reklamy na ekranach wewnątrz autobusów  oraz wysyłanie e-maili do grupy odbiorców poprzez program 
Mailerlite
• Internetowa zrzutka na rzecz remontu Centrum w Gdyni na stronie Zrzutka.pl #DRUGIDOM - Razem dla dorosłych osób z 
autyzmem; w internecie zebrano 22. 978 zł  przy udziale 193 wspierających online
• Cykl  4 wywiadów filmowych  Mój autyzm. Rozmowy o życiu razem, których bohaterami są wysoko funkcjonujące osoby  z 
autyzmem. Filmy cieszyły się wielkim zainteresowaniem i miały rekordowe zasięgi, np. rozmowa z Natalią miała 53.199 
odbiorców. 
W roku 2020 osoby zajmujące się fundraisingiem- Emilia Ludwiczak, Krzysztof Banach i Małgorzata Rybicka  uczestniczyli w 
kursach i szkoleniach na temat fundraisingu w organizacjach pozarządowych  oraz odbywali liczne konsultacje z trenerką 
fundraisingu- Marią Olszewską.
Od drugiej połowy roku 2020 prowadzona była praca nad stroną zbiórkową  www.mamautyzm.pl, której celem jest 
pozyskiwanie stałych darczyńców dla Stowarzyszenia.
XV. Współpraca z innymi organizacjami
• 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 oraz 
wypracowywanie rozwiązań systemowych  w ramach zespołów problemowych Porozumienia. Małgorzata Rybicka jest 
wiceprzewodniczącą  Porozumienia Autyzm- Polska oraz wiceprzewodniczącą Zespołu ds. mieszkalnictwa.
• Uczestniczenie w pracach Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, która  jest organem opiniodawczo-
doradczym Marszałka Województwa. Przedstawicielką  Stowarzyszenia w Radzie jest Małgorzata Rybicka.
• Uczestniczenie w pracach Gdańskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku  Rada jest 
organem opiniodawczo- doradczym Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. 
Przedstawicielką Stowarzyszenia w Radzie jest Wioleta Umławska. 
• Uczestniczenie w pracach Komisji Konkursowych w Gdańsku dot. pomocy społecznej. Reprezentantką jest Wioleta Umławska.
• Współpraca z  Rzecznikiem  Praw Obywatelskich w ramach Społecznej Rady Konsultacyjnej. Reprezentantką była Małgorzata 
Rybicka.
XVI. Starania o fundusze na realizację celów statutowych.
W roku 2020 Stowarzyszenie na realizację celów statutowych pozyskało środki finansowe  z PFRON-u, budżetu Miasta Gdańska, 
budżetu Miasta Gdyni, MOPR w Gdańsku, Miasta Pruszcz Gdański, Gminy Pruszcz Gdański, Wojewody Pomorskiego, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, ze środków Unii Europejskiej, darczyńców indywidualnych i firm.
Łącznie w 2020 r. Stowarzyszenie we współpracy z administracją publiczną  zrealizowało 13 projektów, w tym 2 projekty ze 
środków UE. 
Wynajem pomieszczeń we Wspólnocie Domowej - kwota przeznaczona na spłatę 2 kredytów zaciągniętych na budowę 
Wspólnoty Domowej wynosi ok.15.500,00 zł /m-c
Na remont Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z  Autyzmem w Gdyni pozyskano fundusze od 
darczyńców indywidualnych i korporacyjnych oraz  ramach  kampanii i zbiórki  Drugi Dom  pozyskano brakującą kwotę w 
wysokości 274.874,70 zł.
XVII. Budowanie systemu pomocy osobom  z autyzmem:
Realizowanie od kwietnia 2019 r. Partnerskiego projektu „OZA—testowanie gdańskiego modelu wsparcia dla dorosłych osób z 
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autyzmem”. 
Uczestniczenie w  konsultacjach społecznych, pracach eksperckich oraz działaniach rzeczniczych  dotyczących rozwiązań 
systemowych dla  osób  z autyzmem  (w ramach Porozumienia  Autyzm-Polska).
Monitorowanie dostępnych funduszy w celu zrealizowania zadań dotyczących budowania systemu pomocy osobom  z 
autyzmem.
XVIII. Sukcesy Stowarzyszenia
• Wysoka ocena ofert składanych przez Stowarzyszenie w ramach ogłaszanych konkursów na realizację projektów. 
• Pozyskiwanie coraz większych środków finansowych na działalność statutową.
• Zebranie  funduszy i  zrealizowanie remontu  Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w 
Gdyni 
• Zrealizowanie 4  wywiadów filmowych z dorosłymi osobami z autyzmem.
• Pozyskiwanie coraz większych środków finansowych na działalność statutową.
XIX. Problemy i wyzwania
• Brak  efektów działalności Stowarzyszenia  i innych organizacji na rzecz zmian  prawnych korzystnych dla osób z autyzmem. 
Problem ten może być  rozwiązany długofalowo  przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich organizacji działających na rzecz 
osób z autyzmem                    i aktywnym udziale Stowarzyszenia na forum Porozumienia Autyzm-Polska
• Coraz większe dofinansowanie projektów PFRON niesie za sobą wymóg większego wkładu finansowego ze strony 
Stowarzyszenia. W związku z tym Stowarzyszenie powinno   rozwijać  profesjonalne, intensywne i  systematyczne działania 
fundraisingowe.
XX. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia
W roku 2020 odbyło się  7 zebrań  zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Dotyczyły bieżącej działalności 
Stowarzyszenia, możliwości udzielania wsparcia w czasie pandemii, dostosowania go do możliwości oraz prac nad  
przystąpieniem do projektu zintegrowanego.
XXI. Kontrole realizacji zadań publicznych: w roku 2020 nie przeprowadzono żadnej kontroli.
KIERUNKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM NA ROK 2021 
1. Działalność Centrum  Aktywizacji Zawodowej  i Społecznej dla    Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i  w Gdańsku w ramach 
projektów  PFRON
a. prowadzenie codziennej terapii, aktywizacji zawodowej  i społecznej oraz  udzielanie i wsparcia  w miejscach  pracy oraz 
rehabilitacji
b. obejmowanie terapią  nowych podopiecznych
c. pozyskiwanie potencjalnych pracodawców lub miejsc staży i treningów pracy
d. prowadzenie grup wsparcia  dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Na bazie projektu OZA – gdańskiego modelu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem:
2.  Prowadzenie Specjalistycznego Domu Samopomocy  w Gdańsku 
3.  Prowadzenie treningów mieszkalnictwa w ramach Wspólnoty Domowej
4.  Realizowanie opieki wytchnieniowej oraz  asystentury dla mieszkańców Gdańska powyżej 18 roku życia
5.  Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i osób z autyzmem 
6.  Prowadzenie programów Interwencji Kryzysowej ( w ramach projektu GMA, PFRON, Samorząd Województwa Pomorskiego.
7. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z autyzmem w 3 gminach woj. pomorskiego.
8. Prace nad zapewnieniem trwałości wsparcia podopiecznych Stowarzyszenia korzystających z asystentury, jako jedynej formy 
wsparcia.
9.  Prowadzenie  diagnoz i  konsultacji dla rodziców młodzieży i dorosłych osób  z autyzmem
10. Prowadzenie poradnictwa  dla rodzin oraz działań interwencyjnych na rzecz osób z autyzmem
11. Prowadzenie szkoleń dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, trenerów, lekarzy i personelu medycznego, pracowników 
samorządowych oraz szkoleń III - stopniowych z zakresu terapii behawioralnej.
12. Rozwijanie infrastruktury dot. placówek Stowarzyszenia
a. doposażenie i umeblowanie Wspólnoty Domowej , w tym zorganizowanie i wyposażenia sali terapii zajęciowej
b. sukcesywne zagospodarowywanie przestrzeni wokół  Wspólnoty Domowej  oraz wokół Centrum  i Specjalistycznego Domu 
Samopomocy w Gdańsku
c. doposażenie sal gimnastycznych w placówkach dziennych w Gdyni i w Gdańsku.
13. Pozyskanie funduszy na rozwijanie infrastruktury placówek Stowarzyszenia oraz wkład własny do projektów
14. Prace nad nowymi formami wsparcia, takimi jak mieszkalnictwo wspomagane w Gdyni oraz placówki wsparcia dziennego w 
Sopocie.
15. Prowadzenie prac przygotowawczych do budowy Wspólnoty Domowej II dla Dorosłych Osób z Autyzmem: pozyskanie 
działki, wykonanie projektu architektonicznego i budowlanego, napisanie i złożenie wniosku  dot. projektu  zintegrowanego  
składającego się z  części: infrastrukturalnej  oraz  usług społecznych dla osób z autyzmem.
16. Rozwijanie działań  promocyjnych  i marketingowych, w tym:
a. współpraca z mediami w popularyzowaniu problematyki autyzmu oraz działań Stowarzyszenia
b. rozwijanie stron internetowych:  informacyjnej oraz marketingowej oraz  profili na  portalach społecznościowych,
c. pozyskiwanie stałych darczyńców
17 . Działania  rzecznicze i eksperckie  oraz konsultacje społeczne  dot.   budowania systemu wsparcia osób z autyzmem w 
ramach:
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

0

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

450

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

a. Współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
b. Porozumienia  Autyzm-Polska
c. Ruchu Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją
d. Udziału w  konsultacjach  społecznych
e. Współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
18. Działania na rzecz integracji  i aktywizacji członków Stowarzyszenia i  osób wspierających

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

Art.1.ust.1 pkt 7 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Organizowanie i 
prowadzenie w trybie ciągłym zajęć 
rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób z autyzmem: w tym : 
indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno-
terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, masaż 
leczniczy, hipoterapia, grupy wsparcia dla 
młodzieży i dorosłych osób z wysoko 
funkcjonującym autyzmem i Zespołem 
Aspergera 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 49 796,39 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
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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. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

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

Art.1.ust.1 pkt 7 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie 
realizuje projekt dotyczący mieszkalnictwa dla 
dorosłych osób z autyzmem – 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. Tego typu domy są 
podstawowym standardem w wielu krajach Unii 
Europejskiej. Na użytek polski nadaliśmy im 
nazwę Wspólnot Domowych. Nasze działania 
wraz z innymi organizacjami pozarządowymi 
głównie zrzeszonymi w Porozumieniu AUTYZM-
POLSKA zmierzają do tego aby Wspólnoty 
Domowe zostały w przyszłości uwzględnione w 
aktach prawnych jako małe specjalistyczne domy 
dla osób szczególnie zależnych od pomocy. 
Ponadto szczegółowy opis zawiera pkt 1.1 
niniejszego sprawozdania.

87.20.Z 0,00 zł

3

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 na temat 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 prowadzi rejestr 
osób z autyzmem oraz gromadzi informacji o 
autyzmie. Ponadto szczegółowy opis zawiera pkt 
1.1 niniejszego sprawozdania.

72.20.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 6 877 375,28 zł

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

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 i z autyzmem 
wysokofunkcjonującym w przedszkolu i 
szkole”, szkolenia pn. „Strategie 
postępowania wobec trudnych zachowań 
osób ze spektrum autyzmu” Szczegółowy 
opis zawiera pkt 1.1 niniejszego 
sprawozdania.

85.59.B 0,00 zł

2

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 
w Gdyni i w Gdańsku. Szczegółowy opis 
podejmowanych w tym zakresie działań 
zawiera pkt 1.1 niniejszego sprawozdania.

58.60.Z 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
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49 796,39 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 146 624,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 407 371,36 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 320 307,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 535,28 zł

e) pozostałe przychody 6 149 161,64 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 614 565,16 zł

2.4. Z innych źródeł 66 389,12 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 49 796,39 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 Terapia i rehabilitacja osób z autyzmem 49 796,39 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 396 213,16 zł

139 611,66 zł

2 862 153,78 zł

1 748 646,01 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:

2 720,00 zł

110 510,43 zł

205 642,48 zł

0,00 zł

0,00 zł

295 692,25 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)

0,00 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 140 190,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 309 116,15 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 6 926 457,27 zł 49 796,39 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

267 181,11 zł 49 796,39 zł

11 190,85 zł 0,00 zł

0,00 zł

13 641,12 zł

474 234,99 zł

6 160 209,20 zł 0,00 zł

1 Terapia i rehabilitacja osób z autyzmem 3 029,51 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 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. 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

64 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)

49,40 etatów

118 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

136 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)

0 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 172 873,00 zł

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

4 172 873,00 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 684,82 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)  

7 033,38 zł

30 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

18 osób

12 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 393 659,00 zł

2 393 659,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 779 214,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 172 873,00 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

11 400,00 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)

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

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

Gmina Miasto Gdynia 38 000,00 zł

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

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

Gmina Miasta Gdańska, Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański, Gmina 
Pruszcz Gdański

1 336 703,04 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

14 475,38 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 14



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 „Żyć Razem” remont 
Centrum Aktywizacji 
Zawodowej i Społecznej dla 
Dorosłych Osób z Autyzmem

Remont placówki wsparcia 
dziennego - Centrum 
Aktywizacji Zawodowej i 
Społecznej dla Dorosłych Osób z 
Autyzmem w Gdyni

Gmina Miasto Gdynia 100 000,00 zł

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

1 ŻYĆ RAZEM – Centrum 
Aktywizacji Zawodowej i 
Społecznej Osób z 
Autyzmem

Celem projektu jest nabycie 
umiejętności i kompetencji 
społeczno-zawodowych 
niezbędnych do osiągnięcia 
maksymalnie samodzielnego 
funkcjonowania około 45 osób z 
autyzmem poprzez 
zagwarantowanie 
kompleksowego wsparcia 
terapeutycznego, edukacyjnego 
i rehabilitacyjnego 
realizowanego w 
specjalistycznej placówce. 
Metodą osiągnięcia celu będzie 
przygotowanie   i realizacja IPD 
dla każdej osoby z autyzmem.

PFRON 1 695 833,60 zł

2 „Remont Centrum 
Aktywizacji Zawodowej i 
Społecznej dla Dorosłych 
Osób z Autyzmem w Gdyni”

Remont placówki wsparcia 
dziennego - Centrum 
Aktywizacji Zawodowej i 
Społecznej dla Dorosłych Osób z 
Autyzmem w Gdyni

PFRON/Marszałek Województwa 
Pomorskiego

213 764,00 zł

3 „Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami „

Pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
dorosłymi osobami z autyzmem 
– podopiecznymi placówek 
CENTRUM w Gdańsku i w Gdyni 
oraz środków dezynfekcyjnych 
do stosowania w związku z 
sytuacją epidemiczną.

PFRON 13 608,00 zł

4 „ Żyć z Autyzmem – 
organizacja grup wsparcia 
dla rodziców/opiekunów 
osób z autyzmem"

Zorganizowano i prowadzono 
cykliczne spotkania rodziców w 
ramach grupy wsparcia 
(indywidualne i grupowe 
wsparcie psychologiczne dla 
rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób z autyzmem).

PFRON/Gmina Miasta Gdańska 19 500,00 zł

5 „Razem sprawniej – 
organizacja grup wsparcia 
dla młodzieży i dorosłych 
osób z autyzmem 
wysokofunkcjonującym i 
zespołem Aspergera"

Zorganizowano i prowadzono 
spotkania w ramach grupy 
wsparcia (indywidualne i 
grupowe wsparcie 
psychologiczne dla młodzieży i 
dorosłych osób z autyzmem 
wysokofunkcjnujacym i 
zespołem Aspergera)

PFRON/Gmina Miasta Gdańska 7 000,00 zł
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6 „Żyć Razem – kampania 
informacyjna na rzecz osób 
niepełnosprawnych z 
autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi”

Zrealizowano 4 krótkie filmy : 
Mój autyzm. Każdy z filmów 
powstał na postawie rozmów 
przeprowadzonych z 4 
wysokofunkcjonującymi 
osobami z autyzmem.Rozmowy 
dotyczyły  samoświadomości 
bohaterów, ich problemów 
społecznych i emocjonalnych, 
poczucia wyobcowania, 
marzenia o stałym związku oraz 
znalezieniu pracy.

PFRON/Marszałek Województwa 
Pomorskiego

12 000,00 zł

7 „ŻYĆ Z AUTYZMEM”- 
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 trudne agresywne i 
autoagresywne zachowania, 
które skazują je na społeczną 
izolację oraz  ich rodzinom.

Wojewoda Pomorski 10 000,00 zł

8 "RAZEM SPRAWNIEJ - 
wsparcie osób z autyzmem 
w formie usług asystenckich"

Celem projektu - usprawnienie 
i/lub umożliwienie około 20 
osobom niepełnosprawnym z 
autyzmem lepszej komunikacji z 
innymi osobami, instytucjami, 
placówkami dziennego pobytu, 
ośrodkami zdrowia czy 
urzędami oraz właściwego 
funkcjonowania tych osób w 
otoczeniu w sposób społecznie 
akceptowany a w efekcie 
szersze uczestniczenie w życiu 
społecznym oraz wyższe 
poczucie mocy i sprawstwa 
(empowerment).

PFRON 735 465,00 zł

9 „OzA – Testowanie 
gdańskiego modelu wsparcia 
dorosłych Osób z 
Autyzmem”

Projekt realizowany w 
partnerstwie z Miastem Gdańsk 
(MOPR) oraz Fundacją „ Pomóż 
Mi Żyć” skierowany jest do 
mieszkańców Miasta Gdańska:
• dorosłych osób z autyzmem
• przedstawicieli podmiotów 
realizujących wsparcie na rzecz 
dorosłych osób z autyzmem
• rodzin i opiekunów dorosłych.
Formy wsparcia: asystentura, 
prowadzenie placówki wparcia 
dziennego - SDS, treningi 
mieszkalnictwa, usługi 
wytchnieniowe, interwencja 
kryzysowa, superwizje, 
szkolenia, grupy wsparcia dla 
rodziców.

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej IZ POWR

2 792 426,33 zł

10 „OD-NOWA ZDROWIA” 
pracowników Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom 
Autystycznym

Wsparcie pracowników, w tym 
pracowników z 
niepełnosprawnością podczas 
działań projektowych i 
świadczenia pracy.

UE/Marszałek Województwa 
Pomorskiego - Urząd Marszałkowski 
Woj. Pomorskiego -Departament EFS

156 000,00 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 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)

BRAK

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

1.Małgorzata Rybicka - 
przewodnicząca

2.Wioleta Umławska- 
wiceprzewodnicząca

Data wypełnienia sprawozdania

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

2021-10-15
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