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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica GŁOGOWA Nr domu 2B Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-639 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-646-03-14

Nr faksu 22-848-61-62 E-mail zg@psoni.org.pl Strona www www.psoni.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01205987000000 6. Numer KRS 0000162757

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz 
wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Zima-Parjaszewska Prezeska TAK

Joanna Janocha Wiceprezes TAK

Barbara Szczeglik Wiceprezes TAK

Mariusz Mituś Wiceprezes TAK

Radosław Piotrowicz Sekretarz TAK

Mariusz Bojarowski Skarbnik TAK

Izabela Bester Członek NIE

Joanna Cwojdzińska Członek NIE

Andrzej Falkowski Członek TAK

Wiktor Gałka Członek TAK

Jolanta Janik Członek TAK

Paweł Karniowski Członek TAK

Przemysław Momot Członek TAK

Zbysław Owczarski Członek TAK

Stanisław Ryłko Członek 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

Maria Lisek-Zięba Przewodnicząca TAK

Grażyna Nowakowska Sekretarz TAK

Lucyna Cichoń Członek TAK

Ewa Kowalska Członek TAK

Mieczysław Kowalczyk Członek TAK
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1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie 
opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego i 
ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w 
kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także 
wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia 
socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.  
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
3.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną, przebywającym w placówkach opieki całkowitej, 
sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym 
środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania 
wobec nich praw człowieka.
4.Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
5.Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością 
intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między 
innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a 
także występowanie w interesie indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
6.Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i 
asysty.
7.Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie 
wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz 
działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z 
uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
8.Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu (m. in. w formie asystenta osobistego), 
różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, 
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.
9.Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności:
-grup samopomocowych,
-grup wsparcia,
-usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec 
osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych,
-placówek stałego i czasowego pobytu,
-informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy 
ofiarom przemocy i wypadków, itp.
I inne określone w art. 5 Statutu PSONI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Informacje ogólne.
W roku 2017 Zarząd Główny i Koła PSONI działały w ramach prowadzonych placówek oraz realizując 
różne programy i projekty. Działalność skierowana jest głównie na budowanie kompleksowych 
lokalnych systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do końca życia 
oraz wspieranie ich rodzin. Zakres działań poszczególnych Kół jest uzależniony od lokalnych warunków, 
zdiagnozowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz potencjału, 
którym dysponują.
W roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło następujące placówki: 
1) ośrodki (punkty) wczesnej interwencji (OWI/PWI) dla dzieci z problemami rozwoju psychoruchowego 
w wieku od 0-7 roku życia i ich rodzin, pracujące 
w systemie konsultacyjnym i terapeutycznym
2) ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), w których jest realizowany obowiązek 
szkolny, rehabilitacja oraz niezbędna opieka wraz z transportem dla dzieci i młodzieży z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną oraz z ciężką wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 
lat; może być też prowadzona wczesna interwencja (w ramach kontraktów z NFZ) oraz wczesne 
wspomaganie rozwoju małego dziecka (dotacja z subwencji  oświatowej)
3) przedszkola, w których wychowaniem edukacją i opieką oraz terapią objęte są dzieci w wieku 2,5 - 7 
lat z różnymi niepełnosprawnościami; realizowane jest również wczesne wspomaganie rozwoju małego 
dziecka
4) niepubliczne szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami
5) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; specjalistyczne poradnie wczesnego 
wspomagania rozwoju; inne poradnie
6) zespoły rehabilitacyjno-terapeutyczne, dzienne centra aktywności (DCA) 
prowadzące różnorodne rehabilitacyjne formy aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną
7) środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) - ośrodki wsparcia dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami
8) warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) realizujące program rehabilitacji społeczno-zawodowej
9) zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) – jednostki ekonomii społecznej, prowadzące działalność 
rehabilitacyjno-gospodarczą
10) Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ¬- Centra 
DZWONI, prowadzące zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy 
11) mieszkalnictwo chronione i wspomagane; małe domy pomocy społecznej
12) mieszkania treningowe, realizujące szkolenie i doskonalenie samodzielności i niezależności dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
13) ośrodki krótkiego pobytu, realizujące przerwę wytchnieniową dla rodziców
14) ośrodki i grupy wsparcia
15) biblioteki, galerie, kluby, zespoły artystyczne; sekcje i zespoły sportowe.
Poniższe zestawienie opracowano na podstawie sprawozdań z działalności w roku 2017 sporządzonych 
przez Koła PSONI. Zestawienie zawiera liczby głównych placówek oraz liczby osób korzystających z ich 
usług w sumie w 353 placówkach Stowarzyszenia wsparcie otrzymuje 27 769 uczestników, w tym:
OREW - 6.199 uczestników w 76 placówkach
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 116 uczestników w 9 placówkach
OWI/PWI - 12.929 uczestników w 30 placówkach
Przedszkole - 248 uczestników w 15 placówkach
Świetlica - 174 uczestników w 10 placówkach
ŚDS - 1.632 uczestników w 47 placówkach
WTZ - 3.796 uczestników w 84 placówkach
ZAZ - 752 uczestników w 14 placówkach
Zespoły Rehabilitacyjno-Terapeutyczne,Dzienne Centra Aktywności - 1.031 uczestników w 23 
placówkach
Mieszkania wspomagane, Mieszkania chronione, DPS - 490 uczestników w 31 placówkach
Mieszkania treningowe - 402 uczestników w 14 placówkach
W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2017 w głównych placówkach przybyło łącznie aż 2.036 
uczestników, przy jednocześnie niemal takiej samej liczbie placówek. Największą część (ponad połowę) 
nowych uczestników stanowią dzieci z Ośrodków/Punktów Wczesnej Interwencji. Jednak i w 
pozostałych placówkach można zauważyć znaczące wzrosty, np. 40 więcej przedszkolaków, po 91 
więcej uczestników WTZ i pracowników ZAZ, 62 więcej mieszkańców stałych palcówek mieszkaniowych. 

W składowych sprawozdaniach rocznych wykazano także łącznie blisko 4.800 uczestników innych 
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działań i placówek niż te ujęte w tabeli powyżej. Są to często zajęcia dotyczące udziału w kulturze, 
związane z różnego rodzaju twórczością, realizowane w ramach zespołów i klubów, ale także np. 
dodatkowa rehabilitacja, wparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych, ośrodki asystencji osobistej, zajęcia 
socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, poradnictwo prawne, self-adwokatura. Część z 
nich dotyczy uczestników stałych placówek, jednak znaczną część tej liczby stanowią nowi uczestnicy, 
np. osoby biorące udział w procesie aktywizacji zawodowej i wsparcia w zatrudnieniu, realizowanym 
przez Centra DZWONI (ponad 600 osób z niepełnosprawnościami w roku 2017).
Dla przypomnienia, na dzień 31.12.2014 roku uczestników głównych placówek było 23.324, czyli tylko 
przez trzy lata, liczba ta wzrosła o prawie 4,5 tysiąca. Jest to niewątpliwie powód do poczucia 
satysfakcji z realizowania misji PSONI, odczuwania zadowolenia, że aż tyle osób z niepełnosprawnością 
intelektualną znajduje miejsce na realizację swoich potrzeb w sposób adekwatny, nowoczesny i 
profesjonalny. Jednak należy pamiętać także, że dzieje się to przy sukcesywnym zmniejszaniu się - 
niewielkim, ale jednak - liczby członków Stowarzyszenia: 2014 - 11.241, 2017 - 10.887. 
2,5-krotnie więcej uczestników placówek niż członków Stowarzyszenia mówi  o wyraźnie 
usługodawczym charakterze działalności. Należy przy tym mieć  świadomość ogromu poświęcanego 
przez Zarządy Kół i licznych pracowników czasu i wysiłku na organizację i prowadzenie placówek i 
projektów finansowanych z różnych źródeł, stawiających różnorodne wymagania, kierujących się 
różnymi przepisami, a w związku z tym także czasu i wysiłku poświęcanego na ich spójność 
i koordynację.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest coraz bardziej 
znaczącym w Polsce pracodawcą: na dzień 31 grudnia 2017 roku PSONI zatrudniało 8.558 osób.
2. Działania placówek Zarządu Głównego PSONI
1) Ośrodek Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego 
OWI Zarządu Głównego w roku 2017 zrealizował świadczenia łącznie dla 1.881 dzieci i ich rodziców.
OWI zatrudnia 63-osobowy zespół specjalistów, w tym: 6 lekarzy z II stopniem specjalizacji, 12 
psychologów, 17 fizjoterapeutów, 11 logopedów, 15 pedagogów/ terapeutów zajęciowych, 2 
pielęgniarki.
OWI realizował kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
-rehabilitacji leczniczej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
-poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 
-poradni dla osób z autyzmem dziecięcym, 
-poradni neurologicznej dla dzieci, 
-poradni logopedycznej.
Świadczenia w ramach kontraktów z NFZ realizowane były od poniedziałku do piątku  w godzinach 
pracy poszczególnych poradni (8.00-19.30). 
W 2017 roku realizowane były również działania dofinansowane ze środków PFRON w efekcie 24. 
konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym - projekt „Ku samodzielności”. Zajęcia dla 
dzieci były prowadzone w formach treningów grupowych i indywidualnych (patrz: pkt. 3.3.3 Projekt 
dot. rehabilitacji w placówkach, str.15). 
W OWI prowadzono także zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, finansowane  
w ramach dotacji oświatowej.
W Ośrodku Wczesnej Interwencji działa terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem pn. 
„Doświadczanie Świata”. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny jest wpisany do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 132 PPN. Przedszkole 
czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-13.00. Zajęcia prowadzone są dla jednej grupy 
przedszkolnej w liczbie 4 dzieci (2 chłopców i 2 dziewczynki) przez 2 nauczycieli, w tym psychologa, oraz 
logopedę i terapeutę integracji sensorycznej. Program punktu przedszkolnego obejmuje 25 godzin zajęć 
terapeutycznych tygodniowo. Zajęcia realizowane są w oparciu o Indywidualne Programy 
Terapeutyczne i mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, w tym zdolność komunikowania się, 
samodzielność 
w zakresie samoobsługi i codziennych rutynowych czynności oraz umiejętności poznawcze i  
motoryczne.
Specjaliści Ośrodka Wczesnej Interwencji we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego brali udział  w projekcie badawczym pt. „Adaptacja polskiej wersji Profilu 
Psychologicznego -3 - (PEP-3)”
2)    Warsztaty Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego 
Placówka prowadzona jest dla 28 osób z niepełnosprawnością intelektualną; na koniec roku 2017 
uczestnikami było 17 mężczyzn i 9 kobiet. 
Praca terapeutyczna w 2017 roku zorganizowana była w ramach następujących pracowni: umiejętności 
społecznych, medialnej, szkolno-ceramicznej, kulinarnej, gospodarczo-stolarskiej. 
Głównym zadaniem działań prowadzonych w WTZ jest stworzenie takich warunków uczestnikom, aby 
mogli oni rozwijać się w sferze społecznej oraz zawodowej. 
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W działalności pracowni kładziono nacisk przede wszystkim na to, aby uczestnicy nabyli umiejętności 
pozwalające pełnić w przyszłości rolę pracownika. Pracowano także nad rozwojem umiejętności 
społecznych, pozwalających na zaistnienie poza murami placówki w środowisku lokalnym.
Głównymi zadaniami Warsztatu nie ujętymi w ramy pracowni, były działania trenerów pracy (2 
pracowników - 2 etaty). W roku 2017, w efekcie działań trenerów pracy, uczestnicy brali udział w 
następujących zajęciach:
• warsztaty praktyczne: 6 uczestników, 17 dni, 68 godz., 4 firmy,
• praktyki zawodowe: 19 uczestników, 244 dni, 976 godz., 4 firmy,
• cykliczne zajęcia o tematyce zawodowej w WTZ: 25 uczestników wzięło udział w 25 półgodzinnych 
spotkaniach tematycznych.
Trenerzy pracy ponadto:
-udzielili wsparcia 1 uczestnikowi w podjęciu zatrudnienia, wprowadzając go na stanowisko pracy 
(umowa o pracę), 1 uczestnikowi w podjęciu pracy na umowę zalecenie; trzeci uczestnik odszedł do 
pracy na skutek działań rodziny,
-kontaktowali się z rodzicami/opiekunami uczestników przekazując informacje o warsztatach 
praktycznych i praktykach zawodowych oraz prowadzili rozmowy indywidualne,
-wyszukiwali pracodawców gotowych zatrudnić oraz przyjąć na warsztaty praktyczne i praktyki 
zawodowe uczestników WTZ,
-przeszkolili pracodawców oraz pracowników zakładów pracy, w których odbywały się praktyki 
zawodowe oraz w zakładach pracy, które zatrudniły uczestników Warsztatu,
-utrzymywali stały kontakt z pracodawcami zatrudniającymi byłych uczestników WTZ w celu szybkiego 
wyeliminowania występujących trudności, 
-udzielili wsparcia 4 byłym uczestnikom, którzy w ubiegłych latach podjęli zatrudnienie, w  rozwiązaniu 
drobnych problemów związanych z pracą,
-udzielali wsparcia pracodawcom poprzez doradztwo w zakresie spraw prawno-finansowych.
Inne działania prowadzone w Warsztacie: 
• Udział uczestników w spotkaniach całej społeczności warsztatu mających na celu uczenie się 
rozwiązywania swoich problemów (tzw. grupa), 
• Oprowadzanie po warsztacie przez uczestników studentów biorących udział w praktykach i 
hospitacjach,
• Udział uczestników w obsłudze konferencji i spotkań organizowanych przez Zarząd Główny,
• 20 uczestników Warsztatu wzięło udział w 1-dniowej wycieczce,
• 4 uczestników wzięło udział w dwumiesięcznym pobycie w mieszkaniu treningowym - w ramach 
projektu realizowanego przez Warszawskie Koło PSONI,
• Osoby z niepełnosprawnością, uczestnicy pracowni szkolno-ceramicznej  prowadzili cykliczne zajęcia 
w przedszkolach warszawskich,
• Uczestnicy recenzowali publikacje wydawane przez Zarząd Główny w formacie tekstu łatwego do 
czytania i zrozumienia pod kątem dostępności treści.
W 2017 roku 3 uczestników opuściło Warsztat z powodu podjęcia pracy a 5 uczestników z powodów 
decyzji swoich rodzin.
3.3. Projekty realizowane przez Zarząd Główny PSONI
Wszystkie projekty, o środki na które aplikuje Biuro Zarządu Głównego do różnych grantodawców, mają 
na celu umożliwienie sfinansowania działań o charakterze ogólnopolskim i jednocześnie innowacyjnym, 
pilotażowym, przynoszącym rozwój metod i sposobów organizacji życia osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w każdym wieku i w każdym obszarze oraz jej rodziny. Rezultaty projektów są następnie 
możliwe do wykorzystania w bezpośrednich działaniach przez Koła terenowe, a często także przez inne 
podmioty - władze rządowe i samorządowe, nauczycieli edukacji publicznej, organy ochrony prawa, 
inne organizacje pozarządowe.
Do współpracy w realizowanych projektach, zwłaszcza angażujących bezpośrednio osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, Zarząd Główny zaprasza Koła, które chcą rozwijać się w 
proponowanych obszarach tematycznych. Ta współpraca często pozostawia trwałe efekty w miejscach 
ich realizacji, np. metody , procedury, standardy pracy. 
Innymi działaniami prostowarzyszeniowymi jest tworzenie, wydawanie i dystrybucja publikacji, 
mających na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności i świadomości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich najbliższego otoczenia, w tym różnych profesjonalistów oraz całego społeczeństwa, 
włącznie z przedstawicielami władzy różnego szczebla i różnych sfer życia publicznego. Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przez lata działalności wydawniczej 
stało się niekwestionowanym autorytetem w zakresie tworzenia publikacji i tekstów w formacie 
łatwym do czytania i zrozumienia. Natomiast edycja i ogólnopolska dystrybucja czasopisma, w którym 
każde Koło terenowe może przedstawić swoje dobre praktyki, zapewnia rozpoznawalność, wzrost 
znaczenia i wspólne budowanie „dobrej marki” Stowarzyszenia.
3.3.1.  Projekty prozatrudnieniowe
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Celem ogólnym projektów jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w 
utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. 
Celem szczegółowym projektów jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku 
pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już 
zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie 
kompetencji społecznych 
i zawodowych u wszystkich beneficjentów.
W procesie diagnozy wykorzystywany jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia - WHO 
ICF core sets (zestaw podstawowy) przygotowany dla celów rehabilitacji zawodowej. 
1) „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” 
Źródło finansowania: PFRON w ramach 20. konkursu na zadania zlecane 
(w formie powierzenia przez PFRON)
Projekt wieloletni: 01.08.2015 – 31.03.2018, z podziałem na III okresy finansowania. 
Projekt realizowany w partnerstwie z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych (WSON).  
Projekt realizowany jest na terenie 10 województw. PSONI prowadzi działalność poprzez Centra 
DZWONI w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Warszawie, Zgierzu, Ostródzie, Głogowie i Białymstoku, 
natomiast partner WSON prowadzi działalność w Agencjach Wspomaganego Zatrudnienia we 
Wrocławiu, Katowicach i Miliczu. 
Działania w projekcie są prowadzone zgodnie z wytycznymi dot. świadczenia usług przez trenera pracy, 
opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych”, zrealizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” 
Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1.3.6 „PFRON – 
projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
1) „Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy”,
2) „Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”,
3) „Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”.
W 2017 roku kontynuowany był II okres finansowania (do 31 marca), a  01 kwietnia rozpoczął się III 
okres finansowania projektu.
W tym okresie ze wsparcia w ramach projektu skorzystały 743 osoby, w tym 464 osoby wspierane były 
przez PSONI, a 279 osób przez WSON. Zatrudnienie zaś uzyskało łącznie 98 osób, w tym dzięki wsparciu 
zespołów PSONI – 69 osób oraz dzięki wsparciu zespołów WSON – 29 osób.
Ponadto, w ramach projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły skorzystać z warsztatów 
mających na celu podniesienie ich kompetencji społecznych i umiejętności poruszania się po rynku 
pracy, zdobywały doświadczenie praktyczne podczas indywidualnych zajęć praktycznych na 
różnorodnych stanowiskach pracy w zakładach na otwartym rynku, korzystały również z aktywnego 
pośrednictwa pracy i wsparcia motywacyjnego w formie konsultacji psychologicznych oraz udziału w 
grupach wsparcia. 
2) „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum 
DZWONI II”
Źródło finansowania: PFRON w ramach konkursu „Gotowi do pracy - włączenie osób 
niepełnosprawnych w rynek pracy (konkurs  1/2016 na zadania zlecane) 
Projekt wieloletni: 01.04.2017 – 31.03.2019, z podziałem na II okresy finansowania. 
Projekt realizowany jest na terenie siedmiu województw, poprzez Centra DZWONI w Bytomiu, 
Gdańsku, Jarosławiu, Warszawie, Zgierzu, Ostródzie i Białymstoku. 
W 2017 roku rozpoczął się I okres finansowania projektu. W tym czasie ze wsparcia skorzystały 152 
osoby z niepełnosprawnościami (w tym 66 kobiet i 86 mężczyzn). W tej grupie jest 111 osób (46 kobiet i 
65 mężczyzn), które przystąpiły do projektu jako osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub 
poszukujące pracy niezatrudnione oraz 41 osób (20 kobiet i 21 mężczyzn), które przystąpiły do projektu 
jako osoby zatrudnione, a których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony. 
Celu niniejszego projektu określa liczbę zatrudnionych w ramach projektu na poziomie co najmniej 36 
osób. W wyniku realizacji procesu zatrudnienia wspomaganego w 2017 roku 44 osoby z 
niepełnosprawnością podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym 40 osób uzyskało 
zatrudnienie w formie umowy o pracę, pozostałe 4 w formie umowy cywilnoprawnej.
Ponadto, w ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami mogły skorzystać 
z warsztatów mających na celu podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności poruszania się po 
rynku pracy, zdobywały doświadczenie praktyczne podczas indywidualnych zajęć praktycznych na 
różnorodnych stanowiskach w zakładach na otwartym rynku, korzystały również z aktywnego 
pośrednictwa pracy i wsparcia motywacyjnego w formie konsultacji psychologicznych oraz grup 
wsparcia. 
3.3.2.  Projekty wydawnicze
Projekty promujące idee włączenia społecznego i równych praw dla wszystkich obywateli RP. Cel - 
przeciwdziałanie wykluczeniu oraz poprawa postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną 
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przez społeczeństwo, poprzez dostarczanie informacji i wiedzy osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich otoczeniu i całemu społeczeństwu - Stowarzyszenie realizuje poprzez tworzenie i 
wydawanie profesjonalnych publikacji, na najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.
Oprócz wydawnictw papierowych, wszystkie publikacje wydawane przez PSONI w ramach projektów 
zamieszczane są w formacie PDF w zakładce „Publikacje” na stronie www.psoni.org.pl.
1) „Wiedza dla Integracji”
Źródło finansowania: PFRON w ramach 13. Konkursu na zadania zlecane; cel programowy 4: 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług.
Termin realizacji: Ostatni kwartał III. okresu finansowania projektu wieloletniego, realizowanego od 
01.01.2014 do 31.03.2017; działania od 
1 stycznia do 31 marca 2017. 
W ramach projektu w roku 2017 wydano:
-Numer 1/2017 (61) kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich”,
-2 broszury w tekście łatwym do czytania i zrozumienia z serii wydawniczej „Biblioteka self-adwokata”: 
1. Moje sposoby radzenia sobie po śmierci bliskich. Co osoba 
z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o śmierci, 
Aleksandra Kojtych, Łukasz Pisarski, 
2. Moje sposoby na stres. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może radzić sobie ze stresem, 
Karolina Makowiecka.
-Książkę dla otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną:
Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów, praca 
zbiorowa, red.: Monika Zima-Parjaszewska, Barbara Ewa Abramowska.
2) „Wiedza dla włączenia”
Źródło finansowania: PFRON, w ramach konkursu 2/2017 pn. „Aktywność 
i wiedza”; cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.
Projekt realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017. 
W ramach projektu w roku 2017 wydano następujące pozycje:
-3 kolejne numery (62, 63, 64) kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich”,
-4 nowe broszury w tekście łatwym do czytania i zrozumienia z serii wydawniczej „Biblioteka self-
adwokata”:
1. Moje prawo do pracy. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik 
z niepełnosprawnością intelektualną, Katarzyna Buryło.
2. Moje bezpieczne umowy. O czym powinna pamiętać osoba 
z niepełnosprawnością intelektualną przy zawieraniu różnych umów, Karol Janocha.
3. Moje filmy i muzyka z Internetu. Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o 
prawach autorskich, Karol Janocha. 
4. Moja żona, mój mąż. Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o 
małżeństwie, Monika Zima-Parjaszewska.
Drugie wydania 5 broszur z serii „Biblioteka self-adwokata” (pierwsze wydania z 2014 i 2015):
1. Mój czas wolny. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny, Anna 
Armata.
2. Moje ciało. Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o swoim organizmie, 
Edyta Mercik.
3. Moje zdrowie. W jaki sposób osoba z niepełnosprawnością intelektualną może szanować swoje 
zdrowie, Bernadeta Hagel.
4. Moje wydatki. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może zadbać o swoje pieniądze, 
Wioletta Błaż.
5. Mój komputer. Pomocne narzędzie dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Anna M. 
Kwiatkowska.
Książka dla otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną: 
Scenariusze zajęć dla self−adwokatów. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Część druga, praca 
zbiorowa, red. Monika Zima-Parjaszewska.
Druga część poradnika „Scenariusze zajęć dla self−adwokatów” to jedenaście kolejnych propozycji 
tematów, o których chcą i powinny rozmawiać osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to 
tematyka ról pełnionych 
w życiu przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (dorosłość, rodzina), społeczno-
prawna (wspierane podejmowanie decyzji, czynności prawne, przemoc), tematy dotyczące osobistej i 
intymnej sfery człowieka dorosłego (seksualność), a także uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.
3) „Wiedza dla włączenia” (dofinansowanie wkładu własnego)
Źródło finansowania: dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy (na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art.18. ust.4) na uzupełnienie wkładu własnego 
na realizację zadania publicznego pt. „Wiedza dla włączenia” współfinansowanego ze środków PFRON.
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Dotacja z M.St. Warszawy sfinansowała ok. 5% wydatków całego projektu polegającego na wydaniu 
opisanych powyżej publikacji.
3.3.3     Projekt dotyczący rehabilitacji w placówkach 
„Ku samodzielności” 
Źródło finansowania: PFRON w ramach 24. konkursu na zadania zlecane, zadanie: Prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Projekt wieloletni, realizowany d 01.01.2016 do 31.03.2018 z podziałem na II okresy finansowania. W 
roku 2017 realizowano projekt w ramach 3 ostatnich miesięcy I okresu finansowania oraz 9 miesięcy II 
okresu.
Działania projektu skierowane są do 100 dzieci będących pod opieką Ośrodka Wczesnej Interwencji 
Zarządu Głównego PSONI, w wieku od ok. 18 miesięcy do 8 lat. Rehabilitacja jest prowadzona w formie 
indywidualnych i grupowych treningów umiejętności. 
Indywidualny trening umiejętności prowadzony jest w zależności od rodzaju aktualnych potrzeb 
rozwojowych poszczególnych dzieci przez trenerów umiejętności: pedagoga lub logopedę lub 
fizjoterapeutę.
Grupowe treningi umiejętności społecznych przygotowują dzieci do pełnienia różnych ról społecznych 
(przedszkolaka, ucznia) i uczestnictwa w życiu szerszej grupy społecznej w środowisku lokalnym, dzięki 
temu umożliwiają pójście do przedszkola lub szkoły zlokalizowanej w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Efekty prowadzonej rehabilitacji są zindywidualizowane, zależne od poziomu funkcjonowania dziecka.
Grupowe treningi umiejętności społecznych umożliwiają dzieciom nabywanie różnych umiejętności 
niezbędnych do:
-poszerzania kręgów interakcyjnych;
-opanowywania odpowiednich zachowań, stosownie do sytuacji;
-przestrzegania przyjętych konwencji i ograniczeń (norm społecznych);
-rozwijania umiejętności współpracy;
-rozwijania umiejętności zauważania działań innych osób i odpowiadania na nie;
-rozwijania umiejętności wykonywania poleceń;
-rozwijania umiejętności czekania na swoją kolej i działania na zmianę;
-rozwijania umiejętności wytrwania w danej czynności;
-opanowywania umiejętności związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w zmieniających się 
warunkach;
-rozwijania umiejętności interpersonalnych w różnych kręgach relacyjnych;
-rozwijania znajomości i rozumienia wielu różnych emocji i wiedzy, jak sobie radzić z emocjami innych 
osób;
-rozwijania zdolności do rozumienia wzajemności, będącej aspektem współpracy i negocjacji;
-rozwijania zdolności do stosowania odpowiednich strategii rozwiązywania problemów;
-rozwijania zdolności do uświadamiania sobie uczuć, myśli oraz własnych potrzeb w interakcjach 
społecznych;
-osiągania skutecznego, aprobowanego społecznie repertuaru zachowań społecznych;
-generalizowania wyuczonych umiejętności na różnorodne sytuacje życiowe.
W ramach projektu każde dziecko uczestniczy w 1 godz. indywidualnych treningów i 1 godz. grupowych 
treningów tygodniowo.
3.3.4   Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - EFS
1)   „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 
Termin realizacji: 01.09.2016 - 31.05.2018
W ramach projektu PSONI pełni rolę Inkubatora Innowacji Społecznych, którego zadaniem jest 
wyszukanie potencjalnych innowatorów w obszarze usług opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnościami, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, a także udzielenie 
innowatorom wsparcia merytorycznego i organizacyjno-technicznego. 
Głównym celem projektu jest wykorzystanie wypracowanych w procesie testowania  innowacyjnych 
pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami na 
terenie całego kraju. 
PSONI, jako inkubator innowacji, podpisało w 2017 roku 41 umów grantowych na realizację projektów 
(wybranych spośród 126 złożonych wniosków) na łączną kwotę 2.019.689,56 zł. Podmioty, które 
otrzymały środki, poprzez testowanie pomysłów będących przedmiotem projektów miały na celu 
wypracowanie modelu innowacji społecznej, gotowej do adaptacji przez organizacje i instytucje 
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
W każdym projekcie grantowym wzięło udział średnio 40 uczestników, czyli łącznie w trakcie 
testowania z różnego rodzaju usług asystencko-opiekuńczych mogło skorzystać ponad 1640 osób z 
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niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
Etap testowania innowacji społecznych zakończył się w listopadzie. Do końca 2017 roku została 
rozliczona większość projektów grantowych.
Funkcjonuje strona internetowa projektu: www.innowacje.psoni.org.pl
2) „Bezpieczna przyszłość. Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (osób z NI)” 
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Termin realizacji: 01.10.2016 - 31.01.2017
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
BORIS oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza.
Celem projektu było wypracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną  opartym na kręgach wsparcia, gotowego do przetestowania w 
środowisku lokalnym. Model zawiera opis rozwiązań i ich wariantów wdrożeniowych, dostosowanych 
do społeczności lokalnych o odmiennych charakterystykach, z możliwością wyboru najbardziej 
odpowiednich dla poszczególnych osób z NI i ich rodzin (rozwiązania szczegółowe), jak i warunków 
lokalnych (rozwiązania z zakresu lokalnej polityki społecznej). Model w szczególności ukierunkowany 
jest na stworzenie sytuacji, w której możliwe jest pozostanie osoby z NI w swoim środowisku życia 
także po śmierci opiekunów (rodziców lub innych osób bliskich).
W ramach projektu odbyły się konsultacje w środowisku lokalnym z potencjalnymi użytkownikami 
modelu. Celem konsultacji było zweryfikowanie przygotowanych założeń Modelu a później projektu 
Modelu przez jego potencjalnych  użytkowników i odbiorców w 8 społecznościach lokalnych: Jarosław, 
Biskupiec, Nidzica, Gdańsk, Elbląg, Suwałki, Piaseczno, Włocławek.
Konsultacje projektu założeń do Modelu podzielone były na trzy etapy:
a) Zbieranie uwag do projektu założeń Modelu - 1 warsztat partycypacyjny w Warszawie
b) Lokalne konsultacje projektu założeń Modelu - 8 warsztatów partycypacyjnych w terenie
c) Konsultacje online projektu założeń Modelu.
Konsultacje projektu Modelu również podzielono na 3 etapy:
a) Lokalne konsultacje projektu Modelu (w 8 miejscowościach)
b) Konsultacje projektu Modelu online.
c) Warsztaty partycypacyjne w Warszawie – ostateczne konsultacje projektu Modelu.
W ramach projektu zawarto partnerstwo obejmujące 16 podmiotów: Gmina Miasto Elbląg, Gmina 
Suwałki, Powiat Jarosławski, Gmina Miasto Włocławek, Gmina Nidzica, Powiat Olsztyński, Gmina 
Miasta Gdańsk, Gmina Piaseczno, Gmina Goleniów, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z 
Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, Stowarzyszenie Horyzont, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA, Uniwersytet Warszawski, które 
gotowe są do przetestowania przygotowanego modelu w środowisku lokalnym.
3) „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób 
z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”. 
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych.
Termin realizacji: 01.04.2017 - 31.03.2019
Projekt realizowany w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych (Lider) 
i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner); PSONI pełni rolę Partnera w projekcie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej o charakterze 
centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, 
poprzez przeprowadzenie w tych instytucjach monitoringu sposobu wdrażania postanowień Konwencji. 
Projekt realizowany jest zgodnie z Metodologią prowadzenia monitoringu działań jednostek 
administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającą minimalne wymogi 
dla przeprowadzenia monitoringu, w tym projekt narzędzi do wykorzystania przez projektodawców 
przy jego prowadzeniu. Metodologia opracowana została na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. 
Na podstawie przeprowadzonego monitoringu przygotowane zostaną rekomendacje dla instytucji, 
których wdrożenie zostanie zweryfikowane przez członków zespołu monitoringowego PSONI.
PSONI odpowiedzialne jest za przeprowadzenie szczegółowego monitoringu w 17 wybranych 
instytucjach (z listy Instytucji załączonej do Metodologii).
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W roku 2017 PSONI rozpoczęło działanie w następujących 13 instytucjach: Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 
Ministerstwo Zdrowia; Narodowy Fundusz Zdrowia; Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo 
Środowiska; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Urząd do Spraw Cudzoziemców; Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych; Komenda Główna Policji; Polska Agencja Inwestycji i Handlu; 
Centrum Badania Opinii Społecznej.
W ramach monitoringu w ww. instytucjach w roku 2017 przeprowadzono następujące działania: 
zbierano dane o instytucjach, organizowano spotkania bezpośrednie 
z przedstawicielami instytucji, prowadzono analizę danych zastanych w instytucjach, audyty 
dostępności informacji, architektoniczne, rozpoczęto prace przygotowawcze do konsultacji społecznych 
z udziałem osób z niepełnosprawnościami i/lub osób działających na ich rzecz.
3.3.5   Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Erasmus+
1)  „SafeLabs - Safe Education and Internet Surfing in Computer Labs for People with Intellectual 
Disability” („Bezpieczne Pracownie Komputerowe dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”)
Międzynarodowy projekt partnerski finansowany z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych.
Partnerstwo w projekcie utworzyły następujące organizacje i instytucje: Socialas Inovacijas Centrs z 
Łotwy, Spolecnost pro podporu lidi s mentalnim postizenim v Ceske Republice z Czech, Instituto 
Politecnico De Santarem 
z Portugalii oraz PSONI. 
Termin realizacji: od 01.09.2015 do 31.08.2017
Projekt dotyczył zapewnienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną bezpiecznej pracy w 
pracowniach komputerowych i multimedialnych. 
Cele i rezultaty projektu były skierowane do osób prowadzących pracownie komputerowe w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Dziennych Centrach 
Aktywności oraz do nauczycieli w szkołach. 
Z wielu z rezultatów projektu będą mogły też skorzystać dorosłe osoby z NI. 
W ramach projektu w 2017 roku w lutym przeprowadzono międzynarodowy kurs dotyczący certyfikacji 
pracowni i rozpowszechniania bezpiecznych zachowań osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w internecie. Kurs odbył się w Santarem 
w Portugalii; wzięło w nim udział 25 osób z 4 krajów partnerskich. 
W 2017 roku przeprowadzono certyfikacje laboratoriów komputerowych, z których większość 
otrzymała certyfikat Bezpiecznej Pracowni Komputerowej. 
Lista certyfikowanych pracowni znajduje się na stronie projektu SafeLabs www.safelabs.eu.
W ramach projektu w każdym z państw członkowskich została zorganizowana konferencja. PSONI 
zorganizowało I TIKON – Konferencję Technologie Informatyczno-Komunikacyjne dla Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, której tematem przewodnim były „Bezpieczne pracownie 
komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W konferencji wzięło udział ponad 80 
uczestników. 
Projekt został zakończony 30 września 2017, a raport końcowy uzyskał  akceptację Agencji Narodowej. 
2) „Be.Safe - Educational support for persons with intellectual disability suffering internet crime and 
violence” (“Bądź Bezpieczny – Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną 
doświadczających przestępstw internetowych i przemocy”)
Międzynarodowy projekt partnerski finansowany z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych
Partnerstwo w projekcie tworzą następujące organizacje i instytucje:
Association Regional centre for people with intellectual disability Poraka Nasa z Macedonii, Spolecnost 
pro podporu lidi s mentalnim postizenim v Ceske Republice z Czech, Instituto Politecnico De Santarem z 
Portugalii, Inclusion Europe z Belgii oraz PSONI.
Termin realizacji projektu: 15.10.2017 - 15.10.2019
Projekt dotyczy wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapeutów, 
psychologów, nauczycieli i w sytuacji doświadczania przemocy internetowej lub skutków przestępstwa 
cyfrowego przez osoby z NI. W pierwszym etapie projektu partnerzy opracowali studia przypadków, 
ukazujące sytuacje, w których osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną mogły paść lub padły ofiarą cyberprzemocy. Zebrane anonimowo 
doświadczenia tych osób zostały skomentowane przez psychologa i kryminologa. 
W kolejnych etapach projektu Be.Safe partnerzy dopracują bazę danych stworzoną w projekcie 
SafeLabs, tworząc wersję 2.0 i dodając nowe reguły. Partnerzy opracują 2 programy szkoleniowe na ten 
temat: jeden dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, drugi dla nauczycieli i trenerów. 
Zostaną przeprowadzone dwa 5-dniowe kursy – jeden w Portugalii, drugi w Polsce. Partnerzy 
przygotują cyfrowy przewodnik dla policji oraz innych służb i osób z pożytecznymi wskazówkami oraz 
zestawem opisów w tekście  łatwym do czytania i zrozumienia wraz infografikami lub piktogramami, 
które mogą być użyte podczas wywiadu lub rozmowy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. 
3) „Przegląd skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” 
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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)

27769

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(używany skrót: RESPID)
Źródło finansowania: projekt finansowany z programu Erasmus+, Akcja KA2 
– Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych
Partnerstwo w projekcie utworzyły cztery organizacje pozarządowe: PSONI (koordynator), organizacja 
Rytmus z Czech, Spółdzielnia socjalna Il Cerchio Cooperativa z Włoch oraz Association for Help to 
People With Intellectual Disabilities in the Slovak Republic ze Słowacji 
Termin realizacji: 01.09.2016 - 31.10.2017
Strona internetowa projektu: www.respid.eu
Projekt był adresowany do osób wspierających (terapeutów, różnych specjalistów) 
i do osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jego celem - odpowiedź na pytanie „Jak skutecznie 
wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną na drodze do uzyskania niezależności i 
samodzielności życiowej?”. 
Doświadczenia i dobre praktyki prezentowane przez partnerów zostały zebrane w formie 6 opracowań, 
dostępnych na stronie internetowej projektu w zakładce „Materiały”. 
Tematy opracowań:
1. Zatrudnienie wspomagane
2. Mieszkalnictwo wspomagane
3. Współpraca  z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną
4. Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną podczas żałoby 
po śmierci rodzica
5. Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
6. Aktywność w czasie wolnym osób z niepełnosprawnością intelektualną.
4)  „Kierunek: edukacja włączająca w Europie” 
(franc. „Cap sur l’Ecole Inclusive en Europe”)
Źródło finansowania: projekt finansowany z programu Erasmus+, Akcja 2 
– Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; 
Termin realizacji: 01.09.2016 - 31.08.2019
Strona internetowa projektu: http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pl
W projekcie bierze udział 10 partnerów z 7 krajów Europy: Francja, Portugalia, Belgia, Rumunia, 
Włochy, Grecja, Polska.
Celem współpracy w projekcie jest opracowanie modułu kształcenia nauczycieli, pracujących z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koordynatorem projektu jest francuska organizacja APAJH 46 
zrzeszona w Federacji Stowarzyszeń dla Młodzieży i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami (APAJH - 
Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés). 
W roku 2017 odbyły się 3 międzynarodowe spotkania partnerów: w Portugalii (20-22.03), w Polsce (22-
24.05) i we Włoszech (23-25.10). Stworzona została strona www projektu, również w języku polskim. 
Partnerzy stworzyli 100 arkuszy badawczych i arkuszy dobrych praktyk, które wykorzystane zostaną do 
tworzenia modułu szkolenia nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.
Przyszłe działania projektu zakładają, że wszystkie opracowane materiały będą do pobrania na stronie 
internetowej projektu (w językach narodowych partnerów).
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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

Podniesienie 
umiejętności 
obywatelskich i 
zwiększenie aktywności 
osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
społeczności 
skupionych wokół nich - 
rodzin, przyjaciół, 
profesjonalistów na co 
dzień pracujących z 
osobami z 
niepełnosprawnością. 
Między innymi poprzez 
realizację projektów 
takich jak: „Wiedza dla 
Integracji”, „Ku 
samodzielności”, 
„Centrum Doradztwa 
Zawodowego i 
Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie (Centrum 
DZWONI)”, „Wsparcie 
trenera pracy w 
procesie zatrudnienia 
wspomaganego osób 
niepełnosprawnych”.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie dla osób 
dorosłych form 
indywidualnego 
wsparcia w 
niezależnym, 
samodzielnym życiu, 
mieszkalnictwa 
chronionego, szkolenia 
zawodowego i 
przygotowania do pracy 
oraz aktywnego 
poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, 
zatrudnienia 
chronionego i 
wspomaganego na 
otwartym rynku pracy a 
także edukacji 
ustawicznej. Udzielanie 
wsparcia członkom z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, aby oni 
sami mogli występować 
w swoim imieniu, 
między innymi poprzez 
doradztwo, szkolenie, 
asystowanie i opiekę 
prawną a także 
występowanie w 
interesie 
indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie na 
zlecenie oraz ze 
środków własnych 
różnorodnych usług, 
m.in. w formie 
placówek i zespołów 
kompleksowej, 
wielospecjalistycznej 
pomocy, w 
szczególności w 
zakresie wczesnej 
interwencji, 
rehabilitacji, 
działalności leczniczej, 
terapii, w tym 
socjoterapii; edukacji, 
rewalidacji i 
wychowania, m.in. w 
formie wychowania 
przedszkolnego i 
wspierania rozwoju 
oraz będących 
realizacją obowiązku 
szkolnego i obowiązku 
nauki; edukacji 
obywatelskiej, 
europejskiej i 
ekologicznej oraz 
działalności 
rehabilitacyjno- 
rekreacyjnej, 
sezonowego 
wypoczynku, 
kulturalnej, sportowej i 
innej wynikającej z idei 
aktywnego życia przy 
pełnym włączeniu w 
życie grup 
rówieśniczych i lokalnej 
społeczności; 
organizowanie dowozu 
itp., z uwzględnieniem 
niezbędnej opieki we 
wszystkich formach.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 20,152,387.11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20,123,141.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 898.70 zł

e) Pozostałe przychody 28,347.40 zł

3,056,006.54 zł

8,520,356.15 zł

1,496,956.23 zł

5,696,611.41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 612,529.50 zł

358,220.78 zł

209,930.58 zł

20,578.14 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 121,285.99 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18,769,930.33 zł
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0.00 zł

23,800.00 zł

2.4. Z innych źródeł 648,641.29 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 847,088.63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 134,215.96 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 104,914.96 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: 19,281,655.75 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

19,276,052.38 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,101.12 zł

0.00 zł

3,502.25 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 wycieczki, spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 21,346.29 zł

2 utrzymania i doposażenie placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 8,858.44 zł

3 rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 12,435.00 zł

4 wkład własny do realizowanych projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 62,275.23 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
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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.)

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)

266.0 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)

201.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

10,887.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

12,398.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

151.00 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

31.00 osób

120.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 10,856,008.22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

8,925,672.79 zł

8,510,121.96 zł

- nagrody

- premie

90,975.98 zł

290,226.25 zł

- inne świadczenia 34,348.60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,930,335.43 zł

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

10,856,008.22 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 10,856,008.22 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)

2,583.57 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)

0.00 zł

75.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

45.00 osób

30.00 osób

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

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Dofinansowanie działalności 
warsztatu terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Urząd m.st. Warszawy 50,291.00 zł

2 Dofinansowanie działalnośCi 
Terapeutycznego punktu 
przedszkolnego 
"Doświadczenie Świata"

rehabilitacja i edukacja dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Urząd m. st. Warszawy 186,618.72 zł

3 Wiedza dla włączenia - 
wkład własny

zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Urząd m. st. Warszawy 17,792.91 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

10,694.43 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Dofinansowanie działalności 
warsztatu terapii zajęciowej

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

450,915.96 zł

2 Kontrakt na prowadzenie 
rehabilitacji w ramach 
Ośrodka Wczesnej 
Interwencji w Warszawie

rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Narodowy Fundusz Zdrowia 2,790,161.98 zł

3 Niepubliczna Poradnia 
Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju

edukacja i rozwój dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Edukacji Narodowej 905,575.58 zł

4 Centrum Doradztwa 
Zawodowego i Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie - Centrum 
DZWONI

rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

784,449.19 zł

5 Wsparcie trenera pracy w 
procesie zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

rehabilitacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2,255,433.07 zł

6 Wiedza dla Włączenia zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

253,444.68 zł

7 Ku Samodzielności rehabilitacja społeczna osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

271,335.80 zł

8 "Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych" - 
projekt grantowy

rehabilitacja  osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Rozwoju 2,604,133.56 zł

9 „Administracja centralna na 
rzecz Konwencji o prawach 
osób z 
niepełnosprawnościami. 
Monitoring wdrażania.”

zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Ministerstwo Rozwoju 193,997.00 zł
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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

Monika Zima-Parjaszewska/25 
maja 2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1

2 Ministerstwo Rozwoju 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

Druk: MPiPS 23


