Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

za rok 2016

Formularz należy wypełnić w języku polskim,
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola,
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach,
We wszystkich polach, w których nie będą wpisywane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-)

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
(KSN AW)

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
POLSKA
kontaktowe

Województwo
MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Ulica DEOTYMY

Nr domu 41

Miejscowość
WARSZAWA

Kod pocztowy 01-441

Poczta WARSZAWA

Nr. Faxu /22/837-42-61

E-mail ksnaw@ksnaw.pl

Strona www : www.ksnaw.pl

3.Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

23-08-2004 r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

23-08-2004 r.

5.Numer REGON

6. Numer KRS

011122045

Powiat WARSZAWSKI
̶
Nr telefonu /22/ 837-42-61

0000215585

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

ZARZĄD GŁÓWNY KSN AW
7. Skład organu
zarządzającego
organizacji (Należy wpisać
imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Ks. Stanisław Jurczuk

PREZES

X TAK

NIE

Aleksandra Tyszewicz

Wiceprezes

X TAK

NIE

Łukasz Owczarek

Wiceprezes

X TAK

NIE

Ilona Bartosiewicz

Skarbnik

X TAK

NIE

Matylda Koselska

Sekretarz

X TAK

NIE

Przewodniczący

X TAK

NIE

Członek Komisji

X TAK

NIE

Członek Komisji

X TAK

NIE

KOMISJA REWIZYJNA KSN AW
Jakub Świderski
8. Skład organu kontroli Grażyna Witwicka-Kilar
lub nadzoru organizacji
( Należy wpisać imiona, nazwiska Anna Świderska
oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków
organu kontroli lub nadzoru)

SĄD KOLEŻEŃSKI KSN AW
Irena Biernacka

Przewodnicząca

X TAK

NIE

Lidia Rażniewska

Z-ca Przewodniczącej

X TAK

NIE

Barbara Wonsiewicz

Sekretarz

X TAK

NIE

1. otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy,
2. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
3. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

9. Cele statutowe
organizacji (Należy opisać
cele na podstawie statutu
organizacji)

4. prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej,
5. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
6. pogłębienie formacji religijnej,
7. promocja i organizacja wolontariatu,
8. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

($9 Statutu KSN AW)

1.prowadzenie placówek pomocy społecznej, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i
kulturalnych,
2. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek,

10. Sposób realizacji
3. organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
celów statutowych (Należy 4. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
opisać sposób realizacji celów
statutowych organizacji na
podstawie statutu organizacji)

5. organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,
6. współpraca z organami administracji publicznej oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem. ($10 Statutu KSN AW)

II. Charakterystyka Działałalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
Działania KSN AW w 2016 roku skierowane były na utrzymanie dotychczasowej działalności KSN AW.

W roku sprawozdawczym działały następujące placówki KSN AW :
4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: WTZ Karolkowa i WTZ Deotymy
w Warszawie,
WTZ
w Piasecznie
i WTZ
w Milanówku;
Środowiskowy
Dom
Samopomocy,
dla osób
z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności w Podkowie Leśnej;
Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawnośc w Bliznem Jasińskiego;
Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy dla mieszkańców z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w Milanówku;

Dom Pomocy Społecznej dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w Brwinowie.
Ogółem codziennie terapię, rehabilitację i opiekę otrzymywało ok. 350 osób niepełnosprawnych. Odbywały się również
działania
Były to: majęce na celu szeroko rozumianą integrację społeczną.
25 Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę,
18 festyn Ulica Integracyjna,
1.1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

Przedstawienie Bożonarodzeniowe "Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia"
Równolegle działało 9 Oddziałów Stowarzyszenia, w tym
5 oddziałów środowiskowych:
Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Deotymy,
Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Karolkowa,
Oddział Młodzieżowy,
Oddział Niepełnosprawnych Ruchowo,
Oddział przy Zespole Szkół nr 32,
oraz oddziały terenowe:
Oddział Zalesie Dolne
Oddział Warszawski
Oddział Milanowski
Oddział Łomianki.

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie
prowadzonej przez organizację
działaności pożytku publicznego (Należy
wskazać jedną lub więcej pozycji)

□ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
□ gmina
x województwo
□ kilka gmin
□ kilka województw
□ powiat
□ cały kraj
□ kilka powiatów
□ poza granicami kraju
X TEREN ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
2.1 Liczba odbiorców działań
organizacji (Należy oszacować liczbę odbiorców

Osoby fizyczne

̶

2000

działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w
podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

2.1 Informacje na temat innych (niż
wymienionych w pkt 2.2) odbiorców, na rzecz
których organizacja działała (np. Zwierzęta,

̶

̶

NIE DOTYCZY

zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
X Tak
Nie
3.1.Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działaności
pożytku publicznego, o których mowa w art.. 4 ust 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234,
poz.1536,z póź.zm.), a także kod/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.

Strefa działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

prowadzenie 4
warsztatów terapii
zajęciowej (WTZ) dla
osób z orzeczeniem o
stopniu
niepełnosprawności:
WTZ Deotymy dla 35
osób, WTZ Karolkowa
dla 45 osób, WTZ
Piaseczno dla 51 osób,
WTZ Milanówek dla 30
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
88.10.Z
osób, prowadzenie
ORT w Bliznem
Jasińskiego dla 30
dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1.Organizacja prowadziała działalność odpłatną pożytku publicznego
X tak
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności odpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działaności
pożytku publicznego, o których mowa w art.. 4 ust 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także kod/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.

Strefa działalności pożytku publicznego

nie

Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzenie domu
stałego pobytu dla
osób z orzeczeniem o
stopniu
niepełnosprawnościDRO w Milanówku 54
osób, DPS w
Brwinowie 50 osób.

Numer Kodu (PKD)
87.30.Z

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzenie
88.10.Z
Środowiskowego
Domu Samopomocy
KSN AW w Podkowie
Leśnej dla 33 osób z
orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności
(ŚDS)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych organizacja 25 Pieszej 94.91Z
Pielgrzymki
Niepełnosprawnych z
Warszawy na Jasną
Górę w dniach 5-15
sierpnia 2016

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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

tak
Numer kodu (PKD)

X nie
Przedmiot i opis działalności

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.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

9 620 904,65

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

5 976 734,89

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

3 577 538,30

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00

d) Przychody finansowe

343,78

e) Pozostałe przychody

66 287,68

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2.Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
w tym :

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

2.3.Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

84 294,79
7 325 228,12
0,00
15 000,00
6 792 362,19
517 865,93
600 724,54
36 893,00

b) darowizn od osób fizycznych

477 857,16

c) darowizn od osób prawnych

38 448,66

w tym : d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

47 525,72
0,00

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

0,00

2.4. Z innych źródeł

1 520 799,23

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 piewrwszy
dzień roku sprawozdawczego.

90 399,58

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem.
6 310,43
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

1

koszty działalności statutowej, bieżąca działalność

6 310,43

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

1

koszty działalności statutowej - dof.zadań: Ulica Integracyjna, obóz Łomianki

2 289,71

2

koszty działalności statutowej, bieżąca działalność

3 220,72

3

dofinansowanie działalności placówki ORT Blizne Jasińskiego

4. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprwozdawczym

800,00

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

9 313 780,30

a) koszty z tytułu prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5 630 490,22

W tym : wysokość kosztów
finansowana z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

6 310,43

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

3 577 538,30

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00

d) koszty finansowe

5 229,16

e) koszty administracyjne

0,00

f) pozostałe koszty ogółem

100 522,62

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

0,00

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

0,00

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z
z podatku od towarów i usług
następujących zwolnień (należy wskazać jedną
lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia) z opłaty skarbowej
z innych zwolnień

nie
nie
nie
nie
nie
nie

z jakich
nie korzystała
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art..
tak
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 Skarby Państwa lub jednostek

nie X

lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarby 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)

tak

nie X

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (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)

155

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 z 12 miesięcy i
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

137,0
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
52
2. Członkowie
2.1.Organizacja posiada członków

X tak

nie
446

2.2.Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprwozdawczego

0

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 niezwiazane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

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

nie

wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczny świadczeń wykonywanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

14
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

1

b) inne osoby

13

w tym :

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)

3
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0

b) inne osoby

3

w tym :

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)

16
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

6

b) inne osoby

10

w tym :

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

w tym:

a) z tytułu umów o pracę

5 551 652,28 zł
5 246 232,28 zł

- wynagrodzenia zasadnicze

4 387 609,13 zł

- nagrody
- premie

540 936,00 zł
0,00 zł

- inne świadczenia

317 687,15 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

305 420,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym uslugi
na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
5 551 652,28 zł
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

1 453 884,51 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

1 453 884,51 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością niedpłatną pożytku publicznego

4 097 767,77 zł

w tym:

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
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 wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku

0

0

sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne), 2. podzielić zsumowaną kwotę przez
12 (miesięcy)

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

0

(patrz komentarz do punktu 4)

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

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

0

2839,31

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

0

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

0

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innym, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

8982

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)
̶
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
tak

x nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek

-

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

nie dotyczy

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

X Tak

Nie

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)
Nazwa organu
Lp.
1

2

Nazwa zadania
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW przy ul. Deotymy 41 w Warszawie

Cel(-e) zadania
Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

udzielajacego dotacji
PFRON za
pośrednictwem WCPRSCON

Kwota dotacji
569 726,00 zł

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

PFRON za
pośrednictwem WCPRSCON

732 461,00 zł

3

Działalność Warsztatu
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW w Piasecznie przy ul. Modrzewiowej 2. Terapii Zajęciowej

PFRON za
pośrednictwem PCPR
w Piasecznie

4

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW przy ul. Deotymy 41 w Warszawie

Działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Miasto st. Warszawa –
Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy

63 303,00 zł

5

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie

Działalność Warsztatu Terapii Miasto st. Warszawa –
Zajęciowej
Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy

81 385,00 zł

6

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej KSN AW w Piasecznie przy ul. Modrzewiowej 2.

Działalność Warsztatu Terapii Powiat Piaseczyński
Zajęciowej

90 645,00 zł

7

Wsparcie realizacji zadania publicznego Pt. „Rozwój to radość”.
Lata 2016-2017

Prowadzenie specjalistycznej i Powiat Warszawski
opiekuńczej terapii dla dzieci z Zachodni
Ośrodka RehabilitacyjnoTerapeutycznego w Bliznem
Jasińskiego

90 000,00 zł

8

Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej
wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych
umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju

Działalność Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego w
Bliznem Jasińskiego.

9

Realizacja zadania publicznego Pt” Wspieranie działań na
rzecz zajęć-lekcji integracyjnych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z dziećmi pełnosprawnymi

Urząd Miasta i Gminy
Zwiększenie stopnia
Piaseczno
wrażliwości społecznej
młodzieży na potrzeby
osób z niepełnosprawnością

Gmina Stare Babice

815 796,00 zł

75 000,00 zł

10 000,00 zł

10

Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Wspieranie organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych

Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno

100 000,00 zł

11

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społ. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania na rzecz
Gmina Góra Kalwaria
integracji i reintegracji . os.
niepełnospr. oraz pomoc
społ. – WTZ Piaseczno

4 900,00 zł

12

Realizacja zadania publicznego pt. „Program kulturalny w
czasie 18. Ulicy Integracyjnej”

Integracja osób
niepełnosprawnych ze
zdrowymi i aktywizacja
społeczno-kulturalna osób
niepełospr. na terenie
dzielnicy Wola

Miasto st. Warszawa

12 500,00 zł

13

Realizacja zadania publicznego pt. „Święta łączą”

Integracja osób
niepełnosprawnych ze
zdrowymi i aktywizacja
społeczno-kulturalna osób
niepełospr. Ich rodzin i
opiekunów

Miasto st. Warszawa

8 100,00 zł

14

Realizacja zadania publicznego pt. „Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych-Obóz Integracyjno -Edukacyjny”

Działania profilaktyczne
Gmina Łomianki
zapobiegające wykluczeniu
społecznemu oraz
sprzyjające integracji.

15

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach
budżetowych 2015-2019

Prowadzenie DPS w
Brwinowie ul. Wiosenna 21

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki przez
Starostwo Powiatu
Pruszkowskiego

10 000,00 zł

84 600,00 zł

16

Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Milanówku, przy ul. Dzialalność Warsztatów
Spacerowej 1a
Terapii Zajęciowej

PFRON za
pośrednictwem PCPR w
Grodzisku Maz.

479 880,00 zł

17

Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Milanówku,
przy ul. Spacerowej 1a

Dzialalność Warsztatów
Terapii Zajęciowej

Starostwo Powiatu
Grodziskiego

53 320,00 zł

18

Rozliczenie zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej
Rozliczenie zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki za
pośrednictwem
Mazowiecki
Urząd

1 030 600,00 zł

19

Prowadzenie Domu
Pomocy Społecznej w
Milanówku
przy ul. Piasta 5
Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Podkowie
Leśnej ul. Błońska 46/48

Wojewódzki za
pośrednictwem Starostwa
Powiatu Grodziskiego

446 336,00 zł

20

Dofinansowanie ze środków PFRON 2 wycieczek turystycznych

Wycieczki turystyczne

PFRON za
pośrednictwem PCPR

33 960,00 zł

21

Realizacja zadania publicznego pt" Finansowanie dowozu
uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej

Dofinansowanie dowozu
uczestników ŚDS

Powiat Grodziski

10 000,00 zł

22

Impreza kulturalna "Spotkanie świąteczne"

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

PFRON za
pośrednictwem PCPR

2 400,00 zł

23

Realizacja zadania publicznego "Zwiększenie i
podtrzymanie sprawności poprzez rehabilitację i
gimnastykę z użyciem przyrządów gimnastycznych"

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Gmina Milanówek

3 460,00 zł

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

X Tak

Nie

4. 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)

Nazwa organu udzielajacego
dotacji
Kwota dotacji

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

1

Dotacja na realizację zadania "Od dzieciństwa do starości" kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo
prowadzone w placówkach KSN AW dla dzieci i dorosłych
(DR-O, O R-T,)

Kompleksowa rehabilitacja, PFRON
terapia i zajęcia
usprawniające dla osób
niepełnosprawnych
prowadzone w placówkach
KSNAW dla dzieci i
dorosłych (D R-O, OR-T).

284 173,68 zł

1

Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające Kompleksowa rehabilitacja, PFRON
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo
terapia i zajęcia
prowadzone w DPS KSN AW w Brwinowie
usprawniające dla osób
niepełnosprawnych
prowadzone w DPS w
Brwinowie

235 781,24 zł

2

Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej
wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych
umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju

Działalność Ośrodka
RehabilitacyjnoTerapeutycznego w
Bliznem Jasińskiego.

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. Nr113, poz.759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww.
ustawy, np. zamówienia, których wartoć nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym
organizacja realizowała zamówienia
publiczne

Tak

X Nie

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

15.000,00

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

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w
% udziału w ogólnej
kapitale zakładowym lub co najmniej 20 % ogólnej liczby głosów w organie
Nazwa spółki

Lp.

Siedziba spółki

% udziałów lub akcji w kapitale

liczbie głosów

%

1

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

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

Lp.

Liczba kontroli

1

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne
Centrum Osób Niepełnosprawnych

2

2

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w
Pruszkowie

1

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie

1

4

Gmina Brwinów- Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1

5

Sąd Rejonowy w Pruszkowie- III Wydział Rodziny i
Nieletnich

1

6

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

3

7

Starostwo Powiatu Grodzisk Mazowiecki

1

8

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku
Mazowieckim

1

9

Powiatowe Centrum Pomocy w Piasecznie

1

10

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie
sprawozdania finansowego na
podstawie ustawie 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
X Tak
publicznego (Dz.U. Nr 285, poz. 2852)
Nie
5. Dodatkowe informacje (można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W roku sprawozdawczym realizacja celów statutowych KSN AW oprócz kontynuowania bieżącej działalności naszych placówek, odbywała się w
ramach organizowania różnego rodzaju imprez: integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i innych.

DRO KSNAW Milanówek
W ciągu całego roku udział mieszkańców Domu w projekcie dofinansowanym przez PFRON obejmującym zadania prowadzące do zwiększenia
samodzielności osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia z następujących form wsparcia: trening
funkcjonowania codziennego, trening umiejętności emocjonalnych, terapia zajęciowa oraz rehabilitacja fizyczna.
Udział w imprezach integracyjnych, olimpiadach dla osób niepełnosprawnych, konkursach plastycznych, przeglądach twórczości osób
niepełnosprawnych, integracyjnym turnieju tenisa stołowego, piknikach integracyjnych, multimedialnych spotkaniach podróżniczo geograficznych, rajdach rowerowych, zajęciach hipoterapeutycznych, przedstawieniach teatralnych, koncertach, wyjazdy do teatru, opery,
muzeum.
Udział w rehabilitacji społeczno - zawodowej w WTZ przy ul. Spacerowej 1 A w Milanówku (9 osób)oraz w WTZ MALWA w Grodzisku
Mazowieckim (6 osób).
Wyjazd mieszkańców do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży 29.07-31.07.2016 r.
Udział mieszkańców w XXV Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych na Jasną Górę 05.08-15.08.2016 r.
Wyjazd mieszkańców na turnus rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej 21.08 - 27.08.2016 r.

Imprezy integracyjne w DRO KSNAW: Spotkanie Noworoczne rodziców, opiekunów i rodzin mieszkańców. Bal karnawałowy z uczestnictwem
mieszkańców DPS KSNAW z Brwinowa
Spotkanie integracyjne z okazji imienin Dyrektora, Spotkanie integracyjne rodziców, opiekunów i rodzin mieszkańców z okazji Dnia Matki i
Dziecka, Jesienne spotkanie integracyjne z okazji 16 rocznicy otwarcia Domu, impreza integracyjna "Dzień sportowca" dla uczestników WTZ
Spacerowa i mieszkańców DROKSNAW, wizyta delegacji pracowników pomocy społecznej z Gruzji , Bal Andrzejkowy, Bal Sylwestrowy.

DPS KSNAW Brwinów
Udział mieszkańców Domu w projekcie dofinansowanym przez PFRON, obejmującym różne formy wsparcia min. treningi umiejętności
poznawczych, społecznych i emocjonalnych, rehabilitacji ruchowej. Udział w licznych imprezach integracyjnych, olimpiadach, przeglądach,
rajdach i pielgrzymkach. np . przedstawienie "Polskie Betlejem", Domowy przegląd kolęd, Misterium Wielkanocne w wykonaniu mieszkańców
DPS Brwinów, wyjazd do Opery Narodowej, udział w turnieju piłki nożnej, Festiwal " Złota nutka" w Suwałkch, rajd rowerowy "Ojcowie na start",
Spływ kajakowy,udział w przyjęciu pielgrzymów z Brazylii, wyjazd do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym, udział w XXV Pieszej Pielgrzymce
Niepełnosprawnych na Jasną Górę, wystep podczas "Ogrodów Integracji", impreza integracyjna z okazji święta patrona DPS w Brwinowie św.
Ojca Pio z udziałem mieszkańców, pracowników, rodzin oraz przyjaciół DPS w Brwinowie, udział zespołu wokalnego DPS Brwinów w
Wieczornicy Patriotycznej w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Oddział w Milanówku
Organizacja agapy w Milanówku w maju, z udziałem pozostałych Oddziałów KSN AW i zaproszonych gości,
spotkanie integracyjne w Milanówku w maju z okazji połączonych uroczystości DNIA MATKI i DNIA DZIECKA,
udział w organizacji uroczystości 16-tej rocznicy otwarcia Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN AW w Milanówku w październiku.

OR-T Blizne Jasińskiego
Zorganizowanie dla 28-33 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, stałych, bezpłatnych zajęć w tym
:rehabilitacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, umuzykalniających, terapii ręki.Udział w balu karnawałowym
organizowanym przez Stowarzyszenie Dobra Wola w Błoniu. Spotkanie integracyjne: przygotowanie kartek i stroików świątecznych prowadzone
przez wolontariuszy. Konsultacje specjalistyczne dla rodziców – spotkania z psychologami dot. funkcjonowania dzieci, porady wychowawcze.

Dzień Dziecka w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie. Integracyjne zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i rodzeństwa ( 6
spotkań). Wyjście do Teatru Wielkiego na spektakl Witaj Bajko. Zajęcia socjoterapii dla chętnych podopiecznych i rodzeństwa pt. Kalejdoskop
uczuć oraz przygotowanie występu Bożonarodzeniowego.Integracyjne Spotkanie Bożonarodzeniowe z występem podopiecznych Ośrodka w
Bliznem i Mikołajem w MCC Mazurkas w Ożarowie( współorganizowane ze Stowarzyszeniem OSPON z Ożarowa i Dobra Wola z Błonia).
Artoterapia –wykonywanie kartek świątecznych , ozdób, prezentów dla sponsorów, zajęcia prowadzone przez wolontariuszy .

WTZ Deotymy wraz z oddziałem rodziców
Podobnie jak rok wcześniej WTZ prowadził praktyki zawodowe uczestników WTZ Deotymy, polegające na prowadzeniu zajęć ceramicznych
przez uczestników i instruktorów WTZ dla grup przedszkolnych w czterech wolskich przedszkolach oraz na pomocy asystenckiej starszej osobie i
małżeństwu osób niepełnosprawnych ruchowo.

Organizowano wycieczki, wyjścia kulturalne i edukacyjne, m.in. jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, kilkakrotne wyjścia do kina,
restauracji, koncerty, przedstawienie , kolędowanie, bale w karnawale, Parada Wszystkich Świętych; regularny udział w spotkaniach
edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę publiczną przy ul. Redutowej, przez Dom Spotkań z Historią, przez Muzeum POLIN. Oddział
rodziców zorganizował turnus rodzinny nad morzem. Ponadto, warsztat uczestniczył w organizacji comiesięcznych spotkań KSN AW w II
niedzielę miesiąca . Podjęto współpracę z młodzieżowym wolontariatem "Dobra Wola" i z zespołem Szkół nr 32, dzięki której uczetnicy WTZ
uczestniczyli w zajęciech sportowych na terenie szkoły.

WTZ prezentował swoje wyroby rękodzielnicze na festynach, w parafi św. Józefa i w przedszkolu. Pieczono pierniczki na wigilię dla bezdomych,
zbierano nakrętki na protezę ręki dla stażystki i wolontariuszki. Kierownik WTZ brał udział w pracach Warszawskiego Forum na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie, pomagał i brał udział w organizacji Konferencji WTZ-ów Mazowieckich. Razem z innymi kierownikami
prowadził roczne starania o zakup nowego samochodu dla uczestników WTZ dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
jednej na wózku inwalidzkim, w ramach programu PFRON "wyrównywanie różnic między regionami III" Umowę na zakup samochodu w drodze
przetargu nieograniczonego - podpisano w grudniu.

WTZ Karolkowa wraz z oddziałem rodziców
WTZ Karolkowa wraz ze wsparciem oddziału prowadziała intensywną rehabilitację zawodową. Tak jak w latach poprzednich współpracowano z
Centrum Dzwoni, prowadzono praktyki ogrodnicze. Warsztat uczestniczył w konkursie " Kucharz doskonały", brał udział w szkoleniach i
konferencjach np. " Jak rozmawiać o pieniądzach z osobami z niepelnosprawnością intelektualną" Uczestnicy warsztatu brali udział w licznych
imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych i religijnych. Organizowano wystawy prac uczestników WTZ.

Oddział Karolkowa współuczestniczył w organizacji spotakań świątecznych, opłatka KSN AW, mszy i spotkań integracyjnych dla członków
Stowarzyszenia na terenie Woli.
Kierownik WTZ wraz z innymi kierownikami prowadził roczne starania o zakup nowego samochodu dla uczestników WTZ dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, w ramach programu PFRON "wyrównywanie różnic między regionami
III" Umowę na zakup samochodu w drodze przetargu nieograniczonego - podpisano w grudniu.

WTZ Piaseczno wraz oddziałem rodziców
W ciągu roku WTZ Piaseczno prowadziało wiele różnego rodzaju projektów np. zrealizowano zamówienie na kartki świąteczne od samorządów z
terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Przy współpracy z PZO Sp. z o.o. zrealizowano zlecenie na składanie kartek i umieszczanie ich w
ostemplowanych kopertach. Przez cały rok WTZ prowadził Centrum Integracji Środowiskowej w ramach współpracy z Gminą Góra Kalwaria.
Przez dwa miesiące był organizowany Program Integracyjny dla szkół ponadgimnazjalnych z Piaseczna,

oraz w innym terminie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Góra Kalwaria. Następnie jeszcze jeden skierowany do
młodzieży z Gminy Piaseczno pn" Prób integracji nigdy za wiele". Zostały zorganizowane praktyki zawodowe w gospodarstwie ogrodniczym w
Klarysewie i w gospodarstwie ogrodniczym w Runowie. Powstał nowy klub środowiskowy dla uczestników z poza ośrodka- prowadzony w okresie
od maja do grudnia. Warsztat uczestniczył i organizował różnego rodzaju spotkania integracyjne, m.in. Spotaknie z podróżnikiem Panią
Aleksandrą Dobą, Miasteczko Integracyjne- we współpracy z Centrum Kultury z Piaseczna. Współorganizował grę miejską " Gry na 4 koła"
Obchodzono uroczystość 20-lecia WTZ Piaseczno.
Kierownik WTZ, tak jak pozostali kierownicy uczestniczył w pracach związanych z pozyskaniem funduszy na zakup nowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz w procedurze przetargowej.

ŚDS Podkowa Leśna
Udział uczestników w IV edycji Podkowiańskiej Dychy/ Bieg Bez Barier;
Współorganizacja powiatowego Marszu "Różni a Równi"promującego akceptację osób niepełnosprawnych;
Organizacja "Ogrodu Kreatywnego" w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej;
Występ artystyczny uczestników w ramach XII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku
Mazowieckim;
Występ artystyczny uczestników w ramach XII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku
Mazowieckim;
Udział uczestników raz w miesiącu w Tańcach w Kręgu, organizowanych przez Centrum Kultury w Podkowie Leśnej;
Udział w zajęciach z biblioterapii w każdy piątek miesiąca, prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną w Podkowie Leśnej

Wydarzenia wspólne KSN AW w których uczestniczyły nasze palcówki
Przedstawienie Bożonarodzeniowe: „ Polskie Betlejem . Przesłanie Miłosierdzia” wystawione pięciokrotnie w styczniu 2016r.
XVIII Festyn „ Ulica Integracyjna” – 04-06.2016 r.
XXV Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę w terminie
5-15.08.2016 r. Przy okazji pielgrzymki współpraca z organizacjami pomocy więźniom i bezdomnym.
Comiesięczne spotkania integracyjne – przygotowanie liturgii i agap przez poszczególne oddziały i placówki Stowarzyszenia.

Adwentowe i wielkopostne rekolekcje we wszystkich placówkach KSN AW; spotkania świąteczne; kolędowanie; współorganizowanie razem z
organizacjami działającymi na rzecz bezdomnych i z grupami modlitewnymi Wieczoru Uwielbienia.
Rola KSNAW jako moderatora w tworzeniu lokalnych i ogólnopolskich reprezentacji warsztatów terapii zajęciowej.

czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (imię i nazwisko)

data wypełnienia sprawozdania

(dd.mm.rrrr)

