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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU 
ORAZ ICH RODZINOM "SILENTIO"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica JAGIELSKA Nr domu 57 B Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-886 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 60-977-79-69

Nr faksu E-mail fundacja@silentio.pl Strona www http://www.silentio.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000326128
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Magdalena Pal - Prezes Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

JAWAHAR JYOTI SINGH - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Jacek Mieczkowski - Członek Komisji Rewizyjnej
Mirosław Strózik - Członek Komisjii Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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Celami Fundacji są:

1. Zwiększanie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i 
osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich 
rodzinom.

2. Podnoszenie poziomu dostępności właściwej opieki w 
placówkach opiekuńczo-mieszkalnych dla osób dorosłych z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów, 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3. Poprawę dostępności wszechstronnej opieki pozaszkolnej w 
placówkach integracyjno-opiekuńczych oraz w środowisku 
rodzinnym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu.

4. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu spektrum autyzmu 
oraz problematyki z tym związanej   terapeutom,  nauczycielom, 
studentom, rodzicom oraz wolontariuszom i asystentom pracującym 
z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Poprawianie  funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym 
i edukacji szkolnej  osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

6. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Działalność charytatywna. 

9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. 

10.  Ochrona i promocja zdrowia.

11.   Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

12.   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
14.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
15.   Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.
16.   Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

17.   Wypoczynek dzieci i młodzieży.
18.   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
19.   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
20.   Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego. 
21.   Turystyka i krajoznawstwo.
22.   Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
23.   Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
24.   Promocja i organizacja wolontariatu. 
25.   Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
26.   Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
27.   Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w 
pkt. 1-32.” Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną, oświatową, wydawniczą i badawczą. 
2. Współpracę w Polsce i Zagranicą z władzami samorządowymi, 
rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji.
3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, 
terapeutów oraz wolontariuszy z wiedzy z zakresu autyzmu. 
4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli i terapeutów.
5. Opracowywanie szkolnych programów i materiałów edukacyjnych 
dopasowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu.
6. Organizowanie pobytów nauczycieli i terapeutów z innych krajów 
w Polsce (i odwrotnie) służących wymianie doświadczeń pomiędzy 
nauczycielami i terapeutami z różnych krajów.
7. Wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw 
edukacyjnych i terapeutycznych służących poprawie stanu zdrowia 
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
8. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, 
szkoleń,  sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, 
konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy.
9. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym 
w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw 
specjalnych.
10.  Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie 
wypoczynku letniego i    zimowego dla dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu wraz z ich opiekunami oraz 
turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w okresie 
całorocznym.
11. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie 
wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii integracyjnych dla dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z udziałem dzieci i 
młodzieży pełnosprawnych.
12.  Promowanie i organizowanie wolontariatu.
13.  Organizowanie zbiórek pieniężnych i imprez publicznych.
14. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie 
programów badawczych na temat autyzmu.

15. Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań 
służących poprawie stanu zdrowia lub funkcjonowania społecznego 
osób z autyzmem i ich rodzin. 
16. Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie oraz 
wspieranie organizacyjne i finansowe działań służących realizacji 
pozostałych zadań sfery pożytku publicznego, wymienionych w § 6 
jako cele Fundacji SILENTIO.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

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

promocja i organizacja wolontariatu
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – osób autystycznych 
poprzez:

I. Organizowanie i prowadzenie terapii osób autystycznych

       Fundacja SILENTIO w okresie 2011 roku podejmowała wiele działań 
mających na celu przede wszystkim organizację i zaplanowanie działań, których 
beneficjentami będą dzieci, młodzież i dorosłe osoby z autyzmem, ich rodzice 
lub opiekunowie oraz terapeuci i wolontariusze.

       Prowadzony i propagowany był serwis internetowy pod adresem: 
www.silentio.pl informujący o działaniach Fundacji a także o rodzajach możliwej 
do uzyskania od Fundacji SILENTIO pomocy, o formach przysługujących 
świadczeń i rodzajach terapii jakie można zastosować w rehabilitacji osób z 
autyzmem.

       Za jego pośrednictwem zgłaszają się do Fundacji zainteresowani rodzice z 
całego kraju.

II. Terapia środowiskowa.

Rozpoczęto realizację pomocy dzieciom w warunkach środowiska domowego. 
Terapia indywidualna prowadzona w naturalnych dla dziecka warunkach 
domowych sprzyja wnikliwej obserwacji zaburzonych sfer funkcjonowania i 
umożliwia stworzenie precyzyjnego programu zaleceń terapeutycznych. 
Rozpoczęto również tworzenie zbiorów pomocy dydaktycznych.

III. Poradnictwo. 

Poradnictwo z zakresie praw, przysługujących świadczeń a także udzielanie 
informacji na temat niezbędnych dokumentów dla uzyskania stosownych 
świadczeń z zakresu Pomocy Społecznej

              W zakresie działania na rzecz osób autystycznych znajdujących się w 
ciężkiej  
              sytuacji życiowej i materialnej poprzez pomoc rzeczową i finansową w    

              zakresie:
         
I. Bezpośrednia pomoc w zakresie finansowania rehabilitacji, terapii i 
usprawniania osób autystycznych a także pomoc ich rodzinom.

                              Fundacja SILENTIO rozpoczęła pomoc w zakresie 
prowadzenia bezpłatnie subkont 
                         dla podopiecznych. Na subkontach mogą oni z pomocą Fundacji 
gromadzić 
                         pozyskane darowizny pieniężne z  przeznaczeniem na leczenie i 
rehabilitację. 
                         Na dzień 31.12.2011 pod opieką Fundacji znajdowało się 64 
Podopiecznych, którym 
                         udzielana była bezpośrednia pomoc finansowa w zakresie 
rehabilitacji  dzieci z 

                         autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Subkonta służą 
pozyskiwaniu 
                         darowizn pieniężnych na specjalistyczną 
                         rehabilitację, wieloprofilową terapię, która jest konieczna u dzieci 
z autyzmem aby 
                         zahamować postępujące wycofanie się społeczne dziecka i 
umożliwić mu nabywanie 
                         nowych umiejętności przybliżających do samodzielnego życia 
kiedy dorośnie.

             W zakresie poprawy dostępności opieki pozaszkolnej dzieci i młodzieży, 
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             poprzez:

I. Organizowanie i promocję wolontariatu.

Kontynuowane były działania służące pozyskiwania wolontariuszy wspierających 
dzieci w ich terapii, rehabilitacji a także edukacji oraz inne działania statutowe 
Fundacji.

II. Organizowanie pomocy w znalezieniu asystentów dla dzieci z autyzmem.

Dzieci z zaburzeniami autystycznymi będące uczniami szkół masowych, których 
poziom funkcjonowania uniemożliwia samodzielne uczęszczanie i pobyt w 
szkole wymagają wsparcia ze strony asystenta. Fundacja pomagała rodzicom w 
poszukiwaniu takich asystentów dla swoich dzieci. Dla niektórych dzieci 
możliwość kontynuowania nauki w szkole masowej jest możliwa wyłącznie przy 
uczestnictwie z dzieckiem asystenta, którego zadaniem jest wspieranie dziecka 
w edukacji szkolnej ale również dbanie o bezpieczeństwo klasy.

III. Podjęto działania mające na celu znalezienie odpowiedniego dla potrzeb 
prowadzenia placówki: Świetlicy terapeutycznej lokalu w kilku dzielnicach 
Warszawy.

             W zakresie zwiększania dostępności wiedzy z zakresu spektrum 
autyzmu oraz 
             problematyki z tym związanej, poprzez:
            
I. Organizowanie akcji informacyjnych i budujących świadomość społeczną i 
pozytywną postawę wobec osób autystycznych.

W miesiącu kwietniu 2011 roku Fundacja uczestniczyła w obchodach 
Światowego dnia Autyzmu. Przygotowane zostały materiały informacyjne 
(artykuły, ulotki) oraz materiały graficzne informujące o obchodach tego święta. 

                        W listopadzie przeprowadzono szkolenie dla rodziców i 
specjalistów: „Komunikacja i 
                             Teoria umysłu – wspomaganie dzieci ze spektrum autyzmu w 
rodzinie” szkolenie,
                             warsztaty. To zadanie polegające na przeprowadzeniu 8 
godzinnego szkolenia w  
                             formie warsztatów, który pozwoli uczestnikom przetrenować 
techniki kontaktu i 

                           wspierania dzieci w oparciu o model rozwojowo-poznawczy. 
Uzupełnieniem szkolenia 
                            był zakup i przekazanie uczestnikom poradnika (książki) 
zawierający bogaty materiał 
                           obrazkowy do wykorzystania podczas pracy z dziećmi 
autystycznymi.

 W miesiącu grudniu przeprowadzono drugą edycję projektu: „Ogólnopolskie Dni 
  
             Autyzmu” na terenie woj. mazowieckiego oraz na przestrzeni 
internetowej w całym 
             kraju.

Kontynuowano tworzenie zbiorów bibliotecznych
Fundacja SILENTIO kontynuowała tworzenie zbiorów bibliotecznych zakresu 
pedagogiki specjalnej, psychologii, literatury fachowej i pięknej oraz bajek a 
także pomocy dydaktycznych dla dzieci, rodziców, opiekunów i terapeutów 
pracujących z dziećmi i studentów zainteresowanych tematyką autyzmu.

           Ponadto:
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                          Fundacja „SILENTIO” uczestniczyła w obradach Komisji Dialogu 
Społecznego 
                          w dzielnicy Ursynów (m.st. Warszawa). Uczestnictwo w 
spotkaniach Komisji Dialogu
                          Społecznego  pozwoliło na reprezentowanie potrzeb 
mieszkańców dzielnicy Ursynów,   
                          którzy borykają się z niepełnosprawnością dziecka 
autystycznego.  Pozwoli również 
                          na nawiązanie długofalowej współpracy z Urzędem Dzielnicy 
Ursynów oraz Urzędem 
                          Miasta Warszawy. 
                          Fundacja brała też udział w konsultacjach dotyczących 
rocznego programu 
                          współpracy organizacji pozarządowych z m.st. Warszawa.

NIE ZAISTNIAŁY ZDARZENIA PRAWNE MAJĄCE SKUTKI FINANSOWE.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

64

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Zwiększanie wszechstronnei i profesjonalnej pomocy osobom z 
zaburzeaniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 248,860.78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 245,813.32 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 3,047.46 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 161,056.67 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 6,535.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


w tym:

6,535.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 27,465.46 zł

0.00 zł

26,927.55 zł

0.00 zł

537.91 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 50,993.23 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

w tym:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 50,993.23 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 103,370.44 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Finansowanie leczenia i rehabilitacji Podopiecznych 91,061.50 zł

2 Akcja informacyjna i szerzenie wiedzy na temat autyzmu 5,151.10 zł

3 Prowadzenie terapii dzieci 4,067.86 zł

4 Szkolenie 7,442.85 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 140,241.32 zł 103,370.44 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

106,860.75 zł 77,989.87 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

27,709.52 zł 19,709.52 zł

5,231.65 zł 5,231.65 zł

439.40 zł 439.40 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Rehabilitacja osób z autyzmem 61,328.06 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

1.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.5 etatów

1.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

5.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

5.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 27,171.21 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

24,000.00 zł

24,000.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3,171.21 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,171.21 zł
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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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,264.27 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,500.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Komunikacja i teria umysłu - wspomaganie dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie" 
szkolenie, warsztaty

6,535.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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