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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina SŁUBICE

Powiat SŁUBICKI

Ulica KILIŃSKIEGO Nr domu 9 Nr lokalu L

Miejscowość SŁUBICE Kod pocztowy 69-100 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 

Nr faksu E-mail j.sierzant-
rekret@stowarzyszeniepopro
stu.com

Strona www www.stowarzyszeniepoprostu.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-02-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08045531000000 6. Numer KRS 0000361431

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 Sierżant - Rekret prezes TAK

Stanisław Piórkowski wiceprezes TAK

Monika Dutkiewicz skarbnik 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

Agnieszka Napierała przewodnicząca TAK

Anna Konberg wiceprzewodnicząca TAK

Anna Gajda - Cikota sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE PO PROSTU. PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

• działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
• działalność terapeutyczna,
• działalność kulturalna,
• działalność charytatywna,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
• działalność z zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób;
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia 
związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego 
aspektach,
b) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, logopedycznej i psychiatrycznej,
c) organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju 
osobistego: warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, akcji 
promocyjnych, treningów oraz imprez kulturalnych,
d) organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, 
muzycznych, językowych, fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i 
filmowych,
e) organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 
psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością 
Stowarzyszenia,
g) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjno –
wychowawczych,
h) wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie 
niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu 
patologii,
i) działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną,
j) współpracę z mediami,
k) opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz 
naukowo – badawczej w zakresie ochrony zdrowia,
m) współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w 
tym korzystanie ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, 
placówkami służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi 
instytucjami w kraju i za granicą

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego działa od 2010 roku. Z roku na rok coraz 
bardziej rozwijamy swoją działalność i działamy coraz bardziej profesjonalnie. W lutym 2014 roku 
uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W roku 2014 wzięliśmy też udział w projekcie 
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, „go 
NGO” i w ramach projektu wdrożyliśmy standardy działania NGO: formalno – organizacyjne, jakości w 
organizacji oraz współpracy z samorządem i otrzymaliśmy Certyfikat  przyznany przez Lubuską Sieć 
Współpracy.

Obszarem naszej działalności jest edukacja i wspieranie terapeutyczne osób potrzebujących, 
szczególnie dzieci i młodzieży. Jesteśmy organizacją już znaną w naszym środowisku lokalnym, 
współpracujemy ze szkołami i wieloma instytucjami na terenie gminy. 

1. Działalność edukacyjna
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Od początku postanowiliśmy zająć się wspomaganiem twórczego rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich 
wszechstronnym rozwojem. Podstawową formą naszej pracy jest ciekawa zabawa nastawiona na 
twórczą aktywność dzieci i prowadzących. Jest to zabawa, która w sposób dostosowany do wieku 
dzieci, ma na celu wyrobienie określonych nawyków w myśleniu i działaniu. Chcemy aby dzieci nie bały 
się myśleć i działać twórczo, aby miały wiele pomysłów, które umieją zrealizować wśród rówieśników.  
Pamiętamy o potrzebach i możliwościach dziecka w określonym wieku i dobieramy treść zajęć tak, aby 
była jednocześnie atrakcyjna i wyprzedzająca "o krok" umiejętności dziecka w danym obszarze. Chcemy 
aby każde dziecko na naszych zajęciach miało szansę na odnoszenie sukcesów, które budują jego 
poczucie własnej wartości. Nasze zajęcia wspierają rozwój dzieci poprzez: ułatwianie zdobywania 
doświadczeń w zabawie z rówieśnikami, zachęcanie do samodzielności i odwagi, twórczą pomoc w 
nabywaniu kluczowych umiejętności związanych z myśleniem, wspieranie rozwoju intelektualnego, 
kształtowanie wrażliwości i wyobraźni, rozwijanie ciekawości i chęci do odkrywania świata, rozwój 
zainteresowań i talentów.
Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty: warsztaty rozwijające twórcze myślenie oraz różne 
umiejętności i zainteresowania oraz warsztaty psychoedukacyjne i psychologiczne.
Warsztaty prowadzimy w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

W roku 2014 zrealizowaliśmy:
W ramach działalności nieodpłatnej: 

1) Projekt "TY też możesz być Odyseuszem” Dofinansowany przez Gminę Słubice.  Celem projektu było 
kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu dzięki uczestniczeniu w cyklu 
warsztatów wspierających wszechstronny rozwój. Głównymi adresatami projektu były dzieci i 
młodzieży z gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat . Beneficjentami pośrednimi projektu - rodziny i znajomi 
beneficjentów bezpośrednich. Działania projektowe  obejmowały cykl warsztatów: warsztaty 
twórczego myślenia, warsztaty „komunikacyjne”, warsztaty majsterkowania,  warsztaty artystyczne. 
Warsztaty miały na celu przygotować dzieci i młodzież do udziału w konkursie Odyseja Umysłu.
Ilość beneficjentów: 111 dzieci Uczestnicy brali udział w jednych lub kilku warsztatach
Termin realizacji: 01.05.2014 r. – 31.12.2014 r.   
Budżet całkowity projektu: 16400,99 zł. Dofinansowanie: 10000,00 zł.

2) Projekt "Akademia Psychoedukacji dla dzieci" Dofinansowany przez Gminę Słubice. Celem projektu 
było udzielenie wsparcia poprzez organizację cyklu warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży, 
które wyposażą uczestników w potrzebne im umiejętności psychologiczne i kompetencje społeczne. 
Zajęcia dla dzieci obejmowały, między innymi, warsztaty: rozwijające dla maluszków wg metody 
Weroniki Sherborne, 4-5 lat (udział z rodzicami), „Ja też tu jestem” dla dzieci z upośledzeniem 
potencjalnych zdolności intelektualnych, „Twórcze myślenie sposobem na sukces”, umiejętności 
społecznych dla dzieci nadpobudliwych, „Uwaga koncentracja!” dla dzieci mających problemy 
utrzymaniem skupienia na swojej pracy.
Ilość beneficjentów: 66 
Termin realizacji: 01.05.2014 r. – 31.11.2014 r. 
Budżet całkowity projektu: 6005,15  zł. Dofinansowanie: 5000,00 zł.   
    
3) Projekt "Rozwój daje przyszłość"Dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego. Cykl 
warsztatów kreatywnych i oraz pedagogicznych dla dzieci z dwóch powiatów.                                                
                                        Ilość beneficjentów: 78                                                                                               
Termin realizacji: 1.06.2014 do 31.10.2014                                                                                                        
Budżet całkowity projektu: 6750, 00 zł. Dofinansowanie: 5600,00 zł.              

4) Odyseja Umysłu – program edukacyjny.
Cykl warsztatów twórczego myślenia, przygotowanie rozwiązania problemu oraz udział w finałach 
regionalnych i ogólnopolskich. Liczba uczestników: 6 grup: 38 osób. Trenerzy – 5 osób – pracowali jako 
wolontariusze: Ilość godzin pracy wolontariackiej: 360 godz. 

5) Kretaywki, czyli kreatywne warsztaty z po PROstu
Cykl sobotnich warsztatów rozwijających kreatywność.  W okresie od stycznia do  grudnia 2014 roku 
przeprowadziliśmy 19 warsztatów dla dzieci i młodzieży gminy Słubice w wieku 5 – 18 lat.  Warsztaty 
odbywały się w każdą trzecią sobotę miesiąca. Tematyka warsztatów: warsztaty twórczego myślenia i 
artystyczne.                               
Liczba uczestników: 113  Trenerzy- 9 osób - pracowali jako wolontariusze.                                                       
     
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 28,5 godz. 
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6) Warsztaty Spektrum
Warsztaty integracyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin o różnej tematyce. Odbyło się 20 
warsztatów: 10 dla grupy młodszej, 10 dla grupy starszej.  Warsztaty ze względów bezpieczeństwa i w 
celu zwiększenia efektywności pracy z dziećmi były prowadzone przez 2 lub 3 trenerów jednocześnie.
Liczba uczestników: 8 dzieci + 10 osób z ich rodzin. Trenerzy pracowali jako wolontariusze.
Ilość godzin pracy wolontariackiej: 30 godz. 

W ramach działalności odpłatnej prowadziliśmy:
1)  Akademię Nauki i Rozrywki dla dzieci
Cykl warsztatów o różnej tematyce:
a. Warsztaty twórczego rozwoju dla maluszków
b. Warsztaty artystyczne dla dzieci 
c. Warsztaty Mała księżniczka 
d. Warsztaty – Mały Majsterkowicz 
e. Warsztaty Literkowy pociąg
f. Warsztaty Eduekspres
g. Warsztaty logopedyczne
h. Warsztaty szycia i kroju
2) warsztaty – tematyczne Urodziny dla dzieci.

W lipcu 2014 roku w naszej siedzibie przy ulicy Kilińskiego zrobiliśmy remont i powstały 2 duże sale 
warsztatowe, co umożliwiło nam prowadzenie większej ilości zajęć.

2. Działalność terapeutyczna

Na  naszym terenie brakuje zajęć specjalistycznych dla dzieci z różnymi problemami, terapie dla dzieci 
przeprowadzane są w stopniu niewystarczającym. Od początku prowadziliśmy działalność 
terapeutyczną ale potrzeby ciągle wzrastały. Zgłaszało się do nas coraz więcej rodziców szukających 
pomocy. Dlatego postanowiliśmy stworzyć w Słubicach miejsce rożnego rodzaju terapii dla dzieci i 
młodzieży. 
W kwietniu 2014 roku Urząd Miejski w Słubicach wynajął nam dodatkową siedzibę przy ulicy 
Sienkiewicza 1. Zrobiliśmy remont i w czerwcu otworzyliśmy Ośrodek Terapii z 4 salami 
terapeutycznymi. W ramach realizowanych projektów coraz profesjonalniej wyposażamy nasz Ośrodek 
w pomoce specjalistyczne. W czerwcu Urząd Miejski dofinansował nam wyposażenie sali do terapii 
integracji sensorycznej: profesjonalnego podwiesia, dzięki temu mamy już profesjonalnie wyposażoną 
salę terapeutyczną.
W roku 2014 w Ośrodku prowadziliśmy następujące zajęcia:
- terapia psychologiczna,
- terapia pedagogiczna,
- terapia logopedyczna,
- terapia ręki,
- terapia integracji sensorycznej,
- poradnictwo i konsultacje specjalistyczne.

Zajęcia odbywały się w ramach realizowanych projektów, naszej działalności wolontarystycznej: 
Bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego oraz w ramach działalności odpłatnej.
Projekty: 
1) Projekt "Mogę więcej - program działań profilaktycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu" 
Dofinansowany ze środków Gminy Słubice. Celem projektu była organizacja szeregu profilaktycznych 
działań terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami, szczególnie dzieci ze spektrum autyzmu i ich 
rodzin. Działania ukierunkowane były na poprawę zdrowia psychicznego: poprawę funkcjonowania 
poznawczego, psychicznego oraz społecznego. Przeprowadzono  290 godzin terapii specjalistycznych, 
30 godzin warsztatów umiejętności społecznych, 10 godzin warsztatów integracyjnych dla dzieci i ich 
rodzin oraz 20 godzin warsztatów/grupy wsparcia dla rodziców.
Ilość beneficjentów: 12 dzieci  i 10 osób dorosłych 
Termin realizacji: 01.05.2014 r. – 31.12.2014 r. 
Budżet całkowity projektu: 30001,10 zł. Dofinansowanie: 24000,00 zł.

2) Projekt „Poznaję świat zmysłami – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez terapię integracji 
sensorycznej” Dofinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego.
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Celem projektu była rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych –  poprzez terapię integracji 
sensorycznej, a także poprawa integracji społecznej tych dzieci i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym 
poprzez podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności, jakości i efektywności usług 
świadczonych na ich rzecz oraz wzrost wiedzy dotyczącej integracji sensorycznej i zaburzeń integracji 
sensorycznej. Poprzez udzielenie niezbędnego wsparcia terapeutycznego umożliwiliśmy dzieciom 
poprawę funkcjonowania w życiu codziennym oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych a poprzez 
edukację  mieszkańców powiatu słubickiego i gorzowskiego – zwiększyliśmy integrację dzieci i ich rodzin 
ze środowiskiem lokalnym co pomogło zaakceptować inność dzieci z zaburzeniami i brak wykluczenia 
społecznego. Przeprowadziliśmy 80 godzin terapii specjalistycznej.
Ilość beneficjentów: 8 dzieci
Termin realizacji: 30.06.2014 r. – 30.11.2014 r.
Budżet całkowity projektu:  8395,08 zł. Dofinansowanie: 6890,00  zł.

3) Projekt "Terapia podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Dofinansowany ze 
środków Gminy Słubice.
Przeprowadzono 80 godzin terapii podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Ilość beneficjentów: 5 dzieci
Termin realizacji: 15.09.2014 r. – 18.12.2014 r.
Budżet całkowity projektu:  4500,00 zł. Dofinansowanie: 4000,00  zł

4) Projekt „Wokół spektrum Autyzmu” Dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Realizowany przez grupę nieformalną Klub Spektrum przy współpracy stowarzyszenia. 
Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy Słubice, dotyczącej spektrum autyzmu, 
oraz poprawa integracji dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Działania 
projektowe obejmowały: terapię specjalistyczną dla dzieci ze spektrum autyzmu, warsztaty artystyczne 
– integracyjne dla dzieci, warsztaty teatralne - integracyjne dla dzieci, Spotkania Klubu Spektrum dla 
rodziców, obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu.
Ilość beneficjentów: bezpośrednich: 15 dzieci + 12 osób dorosłych
Termin realizacji: 23.09.2014 r. - 13.12.2014 r.
Budżet całkowity projektu: 8677,11 zł. Dofinansowanie: 4997,00 zł.

5) Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych ”Dofinansowany ze środków PFRON 
przy udziale Województwa Lubuskiego.         
Celem projektu była rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie terapii 
specjalistycznej. Przeprowadzono 95 godzin terapii specjalistycznych dla dzieci z dwóch powiatów 
województwa lubuskiego.
Ilość beneficjentów: 7 dzieci
Termin realizacji: 01.12.2014 r. – 31.12.2014 r.
Budżet całkowity projektu: 8604,56 zł. Dofinansowanie: 8000,00 zł.

6) Bezpłatny Punkt Konsultacyjny:
-  konsultacje psychologiczne – 38 godzin
-  konsultacje wspieranie w nauce – 3 godziny
-  konsultacje pedagogiczne – 1 godzina
-  konsultacje zaburzeń sensorycznych – 3 godziny
Specjaliści pracowali jako wolontariusze.

3. Wsparcie psychologiczno – prawnicze dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

1) Projekt „Przemoc to nie SIŁA” – dofinansowany przez Gminę Słubice. Projekt adresowany był do osób 
z problemem przemocy zarówno w domu jak i w otoczeniu, zarówno własnym jak również osób, które 
same nie mogą się bronić i działać. Zapewnialiśmy pomoc specjalistów dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z gminy Słubice. W ramach projektu prowadziliśmy konsultacje psychologiczne, porady 
prawnicze, cykl wykładów specjalistycznych prawniczych i psychologicznych oraz teatrzyk 
profilaktyczny dla dzieci.
Ilość beneficjentów: 59                                                                                                    
Termin realizacji: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.                                                          
Budżet całkowity projektu: 10150,00 zł. Dofinansowanie: 10000,00 zł.
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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)

250

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

Prowadzenie terapii i 
rehabilitacji dzieci z 
różnymi zaburzeniami i 
niepełnosprawnościami 
i ich rodzin:
- terapia pedagogiczna, 
terapia psychologiczna, 
terapia logopedyczna, 
terapia ręki, terapia 
integracji sensorycznej, 
warsztaty artystyczne, 
warsztaty umiejętności 
społecznych, grypy 
wsparcia dla rodziców 
oraz organizacja 
obchodów 
Międzynarodowego 
Dnia Autyzmu oraz 
Europejskiego Tygodnia 
Autyzmu.
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
prowadzona była w 
ramach realizacji 
projektów oraz w 
ramach działań 
wolontarystycznych.

86,90 E

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

Druk: MPiPS 6
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

1. Prowadzenie 
Bezpłatnego Punktu 
Konsultacyjnego, czyli 
bezpłatna pomoc 
specjalistów, głównie w 
zakresie problemów 
wychowawczych oraz 
edukacyjnych.
2.  Wsparcie 
psychologiczno – 
prawnicze dla osób 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie z terenu 
gminy Słubice poprzez 
pracę psychologiczną z 
ofiarami przemocy w 
rodzinie: diagnozę 
problemu, stworzenie i 
wprowadzenie w życie 
planu bezpieczeństwa, 
pracę nad skutkami 
przemocy oraz 
podniesienie wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
procedurami prawnymi 
w sytuacji doznawania 
przemocy w rodzinie. 
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
prowadzona była w 
ramach realizacji 
projektów oraz w 
ramach działań 
wolontarystycznych.

88.99.Z

Druk: MPiPS 7



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

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

1.Program Odyseja 
Umysłu - Program 
edukacyjny realizowany 
w formie 
międzynarodowego 
konkursu, w którym co 
roku bierze udział 
kilkadziesiąt tysięcy 
uczniów i studentów z 
całego świata. Patronat 
nad polską edycją 
sprawuje Minister 
Edukacji Narodowej. 
Najważniejszym celem 
programu jest uczenie 
młodych ludzi 
kreatywnego i 
krytycznego myślenia.
2. Warsztaty: 
Kreatywki, czyli 
kreatywne soboty z po 
PROstu - bezpłatne 
warsztaty rozwijające 
kreatywność dzieci. 
Tematyka: warsztaty 
twórczego myślenia 
oraz artystyczne.
Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
prowadzona była w 
ramach realizacji 
projektów oraz w 
ramach działań 
wolontarystycznych.

85.59.B

Druk: MPiPS 8
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

1. Prowadzenie 
Akademii Nauki i 
Rozrywki dla dzieci – 
warsztatów o różnej 
tematyce. Celem 
Akademii Nauki i 
Rozrywki jest  
pobudzanie u dzieci 
kreatywności, 
samodzielności oraz 
poznawanie nowych 
rzeczy w sposób 
ciekawy i twórczy. 
Warsztaty skierowane 
są do dzieci od 15 
miesiąca do 10-12 roku 
życia.
W ramach Akademii 
prowadziliśmy 
następujące warsztaty: 
a. Warsztaty twórczego 
rozwoju dla maluszków: 
warsztaty: 
Maluszkowo, 
Rozwijanki oraz Uszka, 
brzuszki i paluszki b. 
Warsztaty artystyczne 
dla dzieci c. Warsztaty 
Mała księżniczka d. 
Warsztaty – Mały 
Majsterkowicz e. 
Warsztaty Literkowy 
pociąg f. Warsztaty 
Eduekspres g. 
Warsztaty 
logopedyczne h. 
Warsztaty szycia i kroju. 
2. Prowadzenie urodzin 
tematycznych dla 
dzieci: tematyka 
związana z 
zainteresowaniami 
dziecka.

85.59.B
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ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie terapii 
specjalistycznych - 
realizujemy różne 
formy odpłatnej 
pomocy 
specjalistycznej, 
głównie w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
wychowawczych, 
problemów 
emocjonalnych i 
zaburzeń zachowania, 
problemów w nauce, 
problemów z wymową 
oraz zaburzeń 
motorycznych i 
zaburzeń integracji 
bodźców 
sensorycznych. Z terapii 
odpłatnej korzystały 
dzieci oraz osoby 
dorosłe.
W roku 2014 
prowadziliśmy 
następujące terapie:
a. Terapia 
psychologiczna 
b. Terapia 
pedagogiczna 
c. Terapia logopedyczna 

d. Wspieranie w nauce 
– zajęcia indywidualne
e. Terapia ręki
f. Terapia Integracji 
sensorycznej

85.60.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

Druk: MPiPS 10
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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) 175,008.35 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 112,401.71 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 62,505.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 101.64 zł

0.00 zł

0.00 zł

73,490.00 zł

4,997.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28,168.71 zł

9,925.00 zł

3,016.00 zł

10,600.00 zł

4,627.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 68,352.64 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 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 78,487.00 zł

Druk: MPiPS 11



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,423.56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12,527.69 zł

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

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 173,013.68 zł 0.00 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

97,978.15 zł 0.00 zł

75,032.69 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.84 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.)

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

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 108,139.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108,139.00 zł

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

108,139.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 47,239.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 60,900.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

9,011.58 zł

8.00 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

8.00 osób

25.00 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

15.00 osób

10.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Projekt "TY też możesz być 
Odyseuszem”

Cel: kształtowanie umiejętności 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu dzięki uczestniczeniu w 
cyklu warsztatów wspierających 
wszechstronny rozwój. 
Głównymi adresatami projektu 
były dzieci i młodzieży z gminy 
Słubice w wieku 5 – 18 lat . 
Działania projektowe  
obejmowały cykl warsztatów: 
warsztaty twórczego myślenia, 
warsztaty „komunikacyjne”, 
warsztaty majsterkowania,  
warsztaty artystyczne. 
Warsztaty miały na celu 
przygotować dzieci i młodzież 
do udziału w konkursie Odyseja 
Umysłu.

Gmina Słubice 10,000.00 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

2,850.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Projekt "Akademia 
Psychoedukacji dla dzieci"

Celem projektu było udzielenie 
wsparcia poprzez organizację 
cyklu warsztatów 
psychologicznych dla dzieci i 
młodzieży, które wyposażą 
uczestników w potrzebne im 
umiejętności psychologiczne i 
kompetencje społeczne. Zajęcia 
dla dzieci obejmowały, między 
innymi, warsztaty: rozwijające 
dla maluszków wg metody 
Weroniki Sherborne (udział z 
rodzicami), „Ja też tu jestem” 
dla dzieci z upośledzeniem 
potencjalnych zdolności 
intelektualny

Gmina Słubice 5,000.00 zł

3 Projekt „Przemoc to nie 
SIŁA”

Projekt adresowany był do osób 
z problemem przemocy 
zarówno w domu jak i w 
otoczeniu oraz osób, które 
same nie mogą się bronić i 
działać. Zapewnialiśmy pomoc 
specjalistów dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z 
gminy Słubice. W ramach 
projektu prowadziliśmy 
konsultacje psychologiczne, 
porady prawnicze, cykl 
wykładów specjalistycznych 
prawniczych i psychologicznych 
oraz teatrzyk profilaktyczny dla 
dzieci.

Gmina Słubice 10,000.00 zł

4 Projekt "Mogę więcej - 
program działań 
profilaktycznych dla dzieci ze 
spektrum autyzmu"

Celem projektu była organizacja 
szeregu profilaktycznych 
działań terapeutycznych dla 
dzieci z różnymi zaburzeniami, 
szczególnie dzieci ze spektrum 
autyzmu i ich rodzin. Działania 
ukierunkowane były na 
poprawę zdrowia psychicznego: 
poprawę funkcjonowania 
poznawczego, psychicznego 
oraz społecznego.  
Przeprowadzono  290 godzin 
terapii specjalistycznych, 30 
godzin warsztatów 
umiejętności społecznych, 10 
godz. warsztatów 
integracyjnych dla dzieci i ich 
rodzin oraz 20 godz. grupy 
wsparcia dla rodziców

Gmina Słubice 24,000.00 zł

5 Projekt "Rozwój daje 
przyszłość"

Cykl warsztatów kreatywnych i 
oraz pedagogicznych dla dzieci z 
dwóch powiatów.

Województwo Lubuskie 5,600.00 zł
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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)

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)

6 Projekt „Poznaję świat 
zmysłami – rehabilitacja 
dzieci niepełnosprawnych 
poprzez terapię integracji 
sensorycznej”

Celem projektu była 
rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych –  poprzez 
terapię integracji sensorycznej, 
a także poprawa integracji 
społecznej tych dzieci i ich 
rodzin ze środowiskiem 
lokalnym poprzez podjęcie 
działań zmierzających do 
poprawy dostępności, jakości i 
efektywności usług 
świadczonych na ich rzecz oraz 
wzrost wiedzy dotyczącej 
integracji sensorycznej i 
zaburzeń integracji 
sensorycznej.

Województwo Lubuskie- Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Zieonej Górze ze środków PFRON

6,890.00 zł

7 Projekt "Terapia 
podstawowa dla dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu"

Wsparcie terapeutyczne dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu.

Gmina Słubice 4,000.00 zł

8 Projekt „Specjalistyczna 
rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych”

Celem projektu była 
rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych poprzez 
przeprowadzenie terapii 
specjalistycznej. 
Przeprowadzono 95 godzin 
terapii specjalistycznych dla 
dzieci z dwóch powiatów 
województwa lubuskiego.

Województwo Lubuskie- Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Zielonej Górze ze środków PFRON

8,000.00 zł

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

1 Projekt „Wokół spektrum 
Autyzmu”

Celem projektu było 
zwiększenie wiedzy 
mieszkańców gminy Słubice, 
dotyczącej spektrum autyzmu, 
oraz poprawa integracji dzieci 
ze spektrum autyzmu i ich 
rodzin ze środowiskiem 
lokalnym. Działania projektowe 
obejmowały: terapię 
specjalistyczną dla dzieci ze 
spektrum autyzmu, warsztaty 
artystyczne – integracyjne dla 
dzieci, warsztaty teatralne - 
integracyjne dla dzieci, 
Spotkania Klubu Spektrum dla 
rodziców, obchody 
Europejskiego Tygodnia 
Autyzmu.

Związek Lubuskich Organizacji 
Pozarządowych ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich

4,997.00 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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Joanna Sierżant - Rekret, Monika 
Dutkiewicz, 11.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Gmina Słubice 1
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