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I.  DANE ORGANIZACJI:

1. Dane adresowe:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

Ul. Solidarności 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

Tel/fax:  85 7120285

Adres strony internetowej: www.stow-wtz.pl 

Adres e-mail: stow.wtz.d@wp.pl 

2.  Dane rejestrowe i identyfikacyjne:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” powstało w 1999 

roku na mocy uchwały Zebrania Założycielskiego i zostało zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym w Białymstoku 28.07.1999.

Data rejestracji w KRS 21.03.2002.

Obecnie zarejestrowana w krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym, XII 

Wydział Gospodarczy

Ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskaliśmy z dniem 14.10.2009.

Podstawowy przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007- 9499Z – 

działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Nr KRS: 0000101679

REGON: 050860407

NIP: 545-15-35-817
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3. Organy Stowarzyszenia:

     a)  Zarząd Stowarzyszenia

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania
1. Jarosław Szcześniak Prezes Dąbrowa Białostocka
2. Andrzej Kamliński Wiceprezes Kropiwno
3. Stanisław Sulik Skarbnik Dąbrowa Białostocka
4. Krystyna Grynczel Sekretarz Sokółka
5. Maria Teresa Sulima Członek Dąbrowa Białostocka

    b) Komisja Rewizyjna

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania
1. Danuta Szabłowska Sokół Przewodnicząca Dąbrowa Białostocka
2. Agnieszka Sapkowska Członek Dąbrowa Białostocka
3. Zofia Mużyło Członek Dąbrowa Białostocka

   c) Walne Zebranie

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
 rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  oraz 

udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 rozstrzyganie  odwołań  od  uchwał  o  wykreślenie  z  listy  członków w wypadku 

przewidziany w § 12 ust. 2,
 określenie wysokości składki członkowskiej,
 uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 dokonywanie zmian w statucie,
 decydowanie. o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 decydowanie  o  innych  sprawach Stowarzyszenia,  dla  których  Statut  nie  ustala 

właściwości innych władz Stowarzyszenia.

4.  Członkowie.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, 

bez względu na miejsce zamieszkania. Aktualnie stowarzyszenie liczy 54 członków.

5.   Beneficjenci Stowarzyszenia:
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Do ubiegania się pomoc nie jest wymagane członkowstwo w stowarzyszeniu.

a) Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej;

b) Podopieczni Świetlicy Adaptacyjno Rehabilitacyjnej;

c) Osoby korzystające ze wsparcia Stowarzyszenia w ramach 

działań doraźnych i realizowanych projektów celowych.

II.  ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

1. Misja i cele.

Celem  Stowarzyszenia  jest  działanie  na  rzecz  wyrównania  szans  osób 
niepełnosprawnych  oraz  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  tworzenie 
warunków  przestrzegania  wobec  nich  praw  człowieka,  prowadzenia  ich  ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

2. Statutowa działalność organizacyjna.

Cele  stowarzyszenia  realizowane  są  w  formie  działalności  pożytku  publicznego, 
a w szczególności poprzez:
a) Inicjowanie  i  występowanie  z  wnioskami  o  uregulowania  prawne  gwarantujące 

przestrzeganie  praw człowieka  wobec  osób  niepełnosprawnych  i  zaspokojenie  ich 
potrzeb  w  zakresie  leczenia,  w  tym  rehabilitacji  kompleksowej,  edukacji,  opieki, 
udziału  w  kulturze  i  rekreacji  oraz  integracji  z  otwartym  środowiskiem  oraz 
zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.

b) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy  a w szczególności:
 Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 Placówek  typu  Środowiskowy  Dom  Samopomocy,  Świetlica  Adaptacyjno-

Rehabilitacyjna, 
 Grup wsparcia oraz samopomocy,
 Placówek czasowego pobytu,
 Punktów doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.

c) Działania w zakresie:
 pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 działalności charytatywnej,
 promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 naukę edukacji, oświaty i wychowania,
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 ekologię ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 porządku  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom 

społecznym,
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 upowszechniania  i  ochronę  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód 
obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji,

 działań na rzecz integracji  europejskiej  oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,

 promocji i organizacji wolontariatu. 

d) Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami 
pozarządowymi,  Kościołem  Katolickim  i  Prawosławnym  oraz  innymi  związkami 
wyznaniowymi a także placówkami i osobami fizycznymi.

e) Inną działalność korzystną do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Warsztat Terapii Zajęciowej:  
       W Warsztacie  zostało  objętych  terapią  35  uczestników zakwalifikowanych  na 
podstawie aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału 
w terapii zajęciowej. Warsztat jest czynny pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 
15.00.Szczegółowe  zasady  działania  WTZ  zostały  zawarte  w  Regulaminie.  23 
uczestników było  dowożonych  i  odwożonych  samochodem stanowiącym wyposażenie 
Warsztatu.  Jedna  osoba  dojeżdżała  autobusami  PKS  z  refundacją  biletów.  Pozostali 
przychodzą samodzielnie lub są przyprowadzani, dowożeni  przez rodziców.
        Terapia jest prowadzona w sześciu pracowniach:

- Pracowni życia codziennego
- Pracowni plastycznej
- Pracowni technicznej
- Pracowni uzupełniającej
- Pracowni rehabilitacyjnej
- Pracowni technik różnych(dwie pracownie) 

    Uczestnicy objęci są opieką pielęgniarską.  W Warsztacie  na bieżąco prowadzi się 
dokumentację  związaną  z  działalnością  WTZ,  dokumentację  współpracy  z  rodzinami, 
dokumentację  dotyczącą  stanu  zdrowia  uczestników,  indywidualne  programy 
rehabilitacji.

Świetlica Rehabilitacyjno Adaptacyjna

Zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej i grupowej prowadzone są na  świetlicy 
rehabilitacyjno — adaptacyjnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12. 40 do 15. 
30. W zajęciach  uczestniczą  dzieci  z  niepełnosprawnością  intelektualną  i  ruchową od 
lekkiego do głębokiego stopnia upośledzenia umysłowego. Dzieci z wyższym stopniem 
niepełnosprawności  intelektualnej  biorą  udział  w  indywidualnych  zajęciach 
rewalidacyjnych w czasie których ćwiczenia i zadania są dostosowane do ich możliwości 
i potrzeb. Na zajęciach grupowych w czasie których uczestniczy od 2 do 5 dzieci zadania 
są również zindywidualizowane jednak tematyka zajęć jest jednakowa dla wszystkich.

Najważniejszym celem prowadzonych zajęć rewalidacyjnych jest usprawnianie najmniej 
zaburzonych funkcji  psychofizycznych oraz kompensowanie i  korygowanie odchylenia 
oraz  w  miarę  możliwości  eliminowania  przyczyn  zaburzeń  uniemożliwiających 
prawidłowy rozwój i uczenie się. W zakres tego celu wchodzą takie czynności: rozwijanie 
i doskonalenie zmysłów, rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej, doskonalenie 
analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, słuchu fonematycznego, rozwijanie koordynacji 
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wzrokowo- ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej i motoryki dużej i wiele innych 
czynności dostosowanych do psychofizycznych możliwości dzieci.

Pozostała działalność rehabilitacyjno – rekreacyjno – kulturalna jako formy 
oddziaływanie na zmianę świadomości i postaw społecznych.

 Projekt Partnerski Grundtviga – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
Tytuł projektu: Uczymy się przez całe życie, przez całe życie uprawiajmy 
sport.

Celem  naszego  partnerstwa  jest  stworzenie  możliwości  nauki  dla  dorosłych  osób 
niepełnosprawnych  intelektualnie  oraz  zapewnienie  generalizacji  zachowań,  których 
nauczą  się  dzięki  zajęciom sportowym.  Na pierwszym  spotkaniu  partnerskim zostaną 
określone  cele  działania,  ustalone  zasady  działania,  zajęcia  sportowe  oraz  metody 
nauczania  za  pomocą  których  osiągniemy  zamierzone  zmiany  w  zachowaniu  osób 
niepełnosprawnych. Wszyscy Partnerzy zastosują określone zasady w ciągu pierwszego 
roku  realizacji  Projektu.  W działaniach  partnerskich  zakładamy  aktywny  udział  osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Partnerzy wymienią również doświadczenia na temat 
wpływu  sukcesów  w  zajęć  sportowych  na  jakość  życia  osób  niepełnosprawnych.  W 
drugim roku projektu będzie miała miejsce ewaluacja dotychczasowych działań (zasad 
działania  oraz  wyników  tych  działań).  Zasady  działań  zostaną  zmodyfikowane  z 
uwzględnieniem  napotkanych  problemów  podczas  realizacji  projektu  oraz  ponownie 
wcielone  do  realizacji  w  ciągu  drugiego  roku  trwania  projektu.  Końcowe  rezultaty 
uzyskane dzięki integracji i nauce w modułach łącznie ze zdjęciami i nagraniami wideo 
mogą zostać opublikowane przez partnerów w sieci. W trakcie drugiego roku realizacji 
projektu  odbyły  się  spotkania  partnerskie  we Włoszech i  Polsce  realizowano  również 
działania lokalne.

 Cykl imprez integracyjnych finansowanych ze środków ROPS, PCPR i 
Samorządu Gminnego

 Dzień Dziecka w  Augustowie. Impreza odbyła się w czerwcu 2010 roku. 
W wyjeździe udział wzięli: uczestnicy świetlicy i  ich opiekunowie 
(rodzice) oraz wolontariusze.

 Wyjazd integracyjny   na Łotwę - liczba uczestników 48.
 Sport-Integracja-Zabawa- impreza odbyła się w Dąbrowie Białostockiej na 

sali gimnastycznej w szkole podstawowej we wrześniu 2010 roku.
 Spotkanie Mikołajkowe dla uczestników zajęć świetlicowych i ich 

rodziców oraz wolontariuszy zorganizowano w grudniu 2010 roku 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia.
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W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu na których omawiano 

bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań merytorycznego i finansowego za poprzedni 2010 rok. .

5. Pozyskiwanie funduszy.

Przychody Sfinansowane koszty działalności
Dotacja Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie
Umowa z dn. 29.03.2010 z 

późniejszymi zmianami

443 881,60 Działalność WTZ 443 864,61

Przychody ze sprzedaży prac 
uczestników WTZ         10 404,00 Wydatki w ramach rehabilitacji społecznej 7 089,10

Dotacja z Powiatu Sokólskiego 
Umowa z dn. 28.04.2010 49 324,05 Działalność WTZ 49 324,00

Dotacja Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku
Umowa nr ROPS I NP./3/10 z dn. 

29.03.2010

4 570,00 Działalność świetlicy rehabilitacyjno-
adaptacynej – dowóz uczestników 4 570,00

Dotacja Urzędu Miasta Dabrowa 
Białostocka

Umowa nr 1/10 z dn. 15.04.2010
16 632,88

Działalność Świetlicy rehabilitacyjno 
adaptacyjnej
Imprezy integracyjne  na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
- Dzień Dziecka 
- Sport – Integracja – Zabawa VIII
- Spotkanie Mikołajkowe
Impreza turystyczna na rzecz osób 
niepełnosprawnych – wyjazd na Łotwę

7 924,88

2 288,00
1 000,00
1 380,00

4 040,00
Dotacja PFRON

Umowa nr ZZO/00001/10/D z dn. 
31.03.2009 z późniejszymi zmianami

42 377,37 Działalność świetlicy rehabilitacyjno-
adaptacynej 42 377,37

Dotacja Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

Umowa nr 3/2010 z dn.07.04.2010
7 002,00

Imprezy integracyjne na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
- Dzień Dziecka 
- Sport – Integracja – Zabawa VIII
- Spotkanie Mikołajkowe

3 432,00
1 500,00
2 070,00

Program Unii Europejskiej 
GRUNDTVIG ‘Uczenie się przez całe 

życie’
25 972,55 Realizacja programu partnerskiego 25 972,55

Przychody – pokrycie amortyzacji 
środków trwałych 7 800,54 Amortyzacja środków trwałych 8 537,88

Składki członkowskie           1 672,00 Działalność świetlicy rehabilitacyjno-
adaptacyjnej, koszty administracyjne 1 614,83

Przychody z przekazanego przez 
Urzędy Skarbowe 1% podatku 4 190,40

Wyposażenie nowo utworzonej pracowni 
WTZ
Wyposażenie i pomoce dydaktyczne 
świetlicy rehabilitacyjno-adaptacyjnej

1 735,20

1 899,19

Przychody finansowe
(odsetki bankowe)

Nadwyżka przychodów na kosztami 
za rok ubiegły WTZ

0,35

20 472,71

Nadwyżka kosztów nad przychodami za 
rok ubiegły Stowarzyszenie 19 815,73

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
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e) realizację celów statutowych; w PLN

Koszty realizacji zadań statutowych – 620 154,29
Imprezy integracyjne organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 

• Dzień Dziecka w Augustowie – 5 720 ,00

• Sport -integracja-zabawa - 2 500,00

• Spotkanie Mikołajkowe – 3 450,00

Wycieczki organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

• Wyjazd  na Łotwę -  4 040,00

Realizacja programu GRUNDTVIG – 25 972,55

Koszt funkcjonowania świetlicy rehabilitacyjnej - 58 378,30

Koszty funkcjonowania WTZ - 500 277,71  

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok ubiegły Stowarzyszenie – 19 815,73

     
f) administrację;

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania 
statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów i dotacji 

Koszty administracyjne obejmują: - 10 281,05

Usługi obce – 1 050,42

Amortyzacja – 8 537,88

Pozostałe koszty - 692,75

g) działalność gospodarczą;

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

h) pozostałe koszty;  

7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych; Stowarzyszenie w 2010 roku na potrzeby 

prowadzonej działalności zatrudniało w WTZ – 11 osób na podstawie umów o 

pracę na 11 etatach; pozostałe działania realizowane były na podstawie umów 

zleceń.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie;
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Zarząd Stowarzyszenia nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji – 

praca społeczna

Łączna kwota wynagrodzeń w tym: 379.824
- wynagrodzenia 328.204
-  wynagrodzenia z umów zleceń 51.620

c) wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

Średnie wynagrodzenie miesięczne (brutto wraz z pochodnymi)  pracowników 

etatowych wyniosło 2.486 PLN .

d) pożyczkach udzielonych przez Stowarzyszenie; 

Stowarzyszenie w 2010 r. nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych innym 

podmiotom. Nie nabyło obligacji i akcji. Nie nabyło żadnej nieruchomości.

e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych;

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010r. posiadało na rachunkach bankowych Bank PEKAO 

SA środki pieniężne w walucie PLN –67 353,07

 

f) nabytych środkach trwałych;

W 2010 r. Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych.
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g)      wartości aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym;

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 22 848,04 13 725,05 A Fundusze własne 47 200,07 49 823,09 
I Wartości niematerialne i prawne   I Fundusz statutowy 46 543,09 45 957,98 
II Rzeczowe aktywa trwałe 22 848,04 13 725,05 II Fundusz z aktualizacji wyceny   

III Należności długoterminowe   III Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 656,98 3 865,11 

IV Inwestycje długoterminowe   1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia) 656,98 3 865,11 

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe   2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)   

B Aktywa obrotowe 92 542,27 70 502,75 B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 68 190,24 34 404,71 

I Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych 438,92 453,68 I Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek   

II Należności krótkoterminowe 1 496,00 2 696,00 

II Zobowiązania krótkoterminowe i 
fundusze specjalne 29,97 17,53 

1 Kredyty i pożyczki   
2 Inne zobowiązania 29,97 17,53 
3 Fundusze specjalne   

III Inwestycje krótkoterminowe 90 607,35 67 353,07 III Rezerwy na zobowiązania   
1 Środki pieniężne 90 607,35 67 353,07 IV Rozliczenia międzyokresowe 68 160,27 34 387,18 

2 Pozostałe aktywa finansowe   1 Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 68 160,27 34 387,18 

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe   2 Inne rozliczenia międzyokresowe   

 Suma bilansowa 115 390,31 84 227,80  Suma bilansowa 115 390,31 84 227,80 
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8. Działalności zleconej przez podmioty państwowe ;

Funkcjonowanie WTZ, Świetlicy Adaptacyjno Rehabilitacyjnej oraz działania 

cykliczne i jednorazowe realizowane były z udziałem środków publicznych 

przekazywanych za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Samorządu 

Powiatowego i Gminnego.

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych oraz 

składanych deklaracjach.

Stowarzyszenie składa do urzędu skarbowego deklarację CIT-8.

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane na dzień 31.12.2010r.

Sporządził dnia 15.03.2011 : 

Andrzej Kamliński
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