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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. RADOM

Powiat M. RADOM

Ulica SOBÓTKI Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość RADOM Kod pocztowy 26-600 Poczta RADOM Nr telefonu 48-360-35-02

Nr faksu E-mail stowarzyszenierazem@op.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-10-13

2013-12-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67301871100000 6. Numer KRS 0000366119

• Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin.
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ekonomii społecznej 
oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz 
zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w 

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dagmara Marlena Janas Prezes Zarządu TAK

Bożena Figura wiceprezes TAK

Magdalena Wieczorek wiceprezes 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

Tomasz Niewiadomski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Michalska Sekretarz TAK

Agata Kłos członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub 
odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 
na rynku pracy (reintegracja zawodowa) oraz działalność społecznie 
użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności  na celu:
• organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, leczniczej 
i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
• stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju;
• organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
• wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania 
społecznego dzieci 
i dorosłych z różnymi dysfunkcjami: organizowanie pomocy lekarskiej, 
prawnej 
i humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
• organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej 
w środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
• organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych;
• współpracę i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz 
szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży 
względem osób z dysfunkcjami;
• zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności;
• edukację i wychowanie;
• pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
• pomoc społeczną;
• pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
• działalność charytatywną;
• integrację środowiska seniorów;
• integrację europejską i współpracę międzynarodową;
• działalność związaną ze sportem;
• działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
• działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i 
przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, 
szkolnym i rodzinnym;
• doradztwo rodzinne;
• promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową;
• wsparcie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, 
sztuki, folkloru,  tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności;
• prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza szczególnie uzdolnionych;
• prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych 
organizacji realizujących zadania w sferze kulturalnej i społecznej;
• finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, 
których cele i programy są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
• wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz 
nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia  w 
regionie;
• wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, 
dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom 
samotnie wychowującym dzieci;
• wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i 
środowiskowych dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią;
• wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych;
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• wspieranie wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnych dzieci i 
młodzieży przez np. wyrównywanie szans edukacyjnych;
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

• współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
organizacjami politycznymi 
i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i 
zagranicą;
• inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej;
• organizowanie imprez artystycznych, festiwali, przeglądów, wernisaży, 
warsztatów, seminariów oraz prowadzenie własnego centrum poszukiwań 
artystyczno – kulturowych;
• organizowanie i realizację kolonii i obozy dla dzieci i młodzieży;
• inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
• wspieranie działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest 
zbieżna z celami Stowarzyszenia;
• badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma 
partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami 
przedsiębiorców, ekspertami, działaczami lokalnymi;
• zaspokajanie bieżących oraz przyszłych potrzeb społeczności lokalnej i w 
tym celu nieustannie tworząc i powiększając swój kapitał żelazny 
(wieczysty);
• zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – 
wychowawczych 
i alternatywnych form edukacji, w tym żłobków, przedszkoli i szkół;
• rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji poprzez 
zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy: 
klubów młodzieżowych, ośrodków i placówek wsparcia dziennego, 
spółdzielni socjalnych, specjalistycznych bibliotek;
• promocję, realizację i rozpowszechnianie innowacyjnych programów i 
pomocy edukacyjno – wychowawczych;
• organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów 
naukowych, wykładów, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych 
dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą 
w realizacji celów statutowych;
• organizowanie warsztatów twórczych dla niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, 
teatralnych oraz filmowych;
• inną działalność edukacyjną i oświatową;
• przeciwdziałanie patologiom społecznym;
• podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i 
marginalizację społeczną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz 
osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenia społeczne;
• wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z 
terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych;
• przyczynianie się do poprawy jakości życia osób starszych, rozbudzanie 
ich zainteresowań, wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, 
twórczej;
• integrację środowiska seniorów;
• łączenie pokoleń;
• promocję i organizację wolontariatu;
• organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne;
• propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, 
międzykulturowej 
w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji 
promujących ideę integracji europejskiej;
• rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami 
pozarządowymi;
• organizowanie konferencji, sympozjów, zawodów i imprez sportowych, 
obozów językowych, imprez kulturalnych dla osób z kraju i zagranicy;
• prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej 
i promocji zdrowia;
• szeroko pojętą profilaktykę, leczenie, rehabilitację;
• prowadzenie poradni rodzinnej, punktów konsultacyjnych, świetlicy 
socjoterapeutycznej;
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• organizację wypoczynku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin przez organizację wycieczek, obozów, kolonii i innych 
alternatywnych form wypoczynku;
• organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieżowych zespołów 
artystycznych;
• udział zespołów w artystycznych przeglądach, konkursach i festiwalach;
• rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności 
współżycia w grupie rówieśniczej;
• wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań 
profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych 
(alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostosowanie społeczne itd.);
• inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu 
niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie np. imprez kulturalnych, 
festynów rodzinnych, festiwali, przeglądów i plebiscytów;
• pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
• prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w 2018 roku rozpoczęło działalność jako „przedsiębiorstwo 
społeczne”, które łączy w sobie dwa atrybuty: „przedsiębiorczość” i „społeczność”. Stowarzyszenie  prowadzi działalność 
gospodarczą w prowadzonej przez siebie Restauracji „Różany Gościniec”.
Stowarzyszenie zatrudnia osoby niepełnosprawne w ramach programu "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
w subregionie mazowieckim”. Operatorem programu jest Fundacja Fundusz Współpracy - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. 
W ramach projektu pn.  Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie Stowarzyszenie 
zatrudnia osoby z niepełnosprawnością oraz doposażyło ich stanowiska pracy. Zatrudnione osoby w ramach ww. projektów 
pracują jako pomoce kuchenne oraz kelnerzy w prowadzonej przez Stowarzyszenie restauracji „Różany Gościniec”. W 2021 roku 
w Restauracji Różany Gościniec znalazło zatrudnienie 8 osób z niepełnosprawnościami. Restauracja pełni również funkcję 
reintegracyjną.

23 września 2021 roku w Instytucie Miejskim – Kamienicy Deskurów przy ul. Rwańskiej 2 w Radomiu Stowarzyszenie było 
współorganizatorem III edycji Dnia Ekonomii Społecznej. W ramach tego wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne z udziałem 
praktyków ekonomii społecznej, ekspertów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

W dniu 17 września 2021 r. miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci ,,Moje wymarzone 
miejsce nauki zdalnej”. Wydarzenie odbyło się w ramach Spotkania z Historią BHP organizowanego przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu wraz z firmą OXYline Sp. z o.o. Stowarzyszenie RAZEM ufundowało 
nagrody pocieszenia dla wyróżnionych ośmiorga dzieci.

Wspaniała, słoneczna pogoda towarzyszyła pracownikom Stowarzyszenia przy organizacji III Mazowieckiego Festiwalu 
Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną TACY SAMI. 10 września 2021 r. na Rynku w Radomiu zmierzyło się 20 
zespołów w dwóch kategoriach: taniec i śpiew. W III Mazowieckim Festiwalu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną udział wzięli podopieczni z zróżnych ośrodków z kilku województw. 

Drugi dzień Dni Kazimierzowskich (11 września 2021 r.  poświęcony był pokazom mody z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Rozpoczęły się one o godzinie 15 na Rynku w Radomiu.
Podczas pokazu zorganizowanego przez Stowarzyszenie osoby z niepełnosprawnościami zaprezentowały następujące kolekcje: 
moda dziecięca, BOCA LUPO- moda damska sportowa, markę GUGA- moda męska, markę BezAle - moda damska, sukni 
wieczorowych marki Larin, sukni ślubnych marki Larin oraz garniturów męskich marki GUGA. W trakcie pokazów wystąpili: 
Monika Kuszyńska oraz zespół "Kordian". Dni Kazimierzowskie w Radomiu zakończyły się koncertem akustycznym Szymona 
Wydry oraz Zbyszka Suskiego, którzy pojawili się na scenie o godzinie 19. Wydarzenie honorowym patronatem objął marszałek 
województwa mazowieckiego.

Od 02.07.2021 do 31.12.2021 roku Stowarzyszenie realizowało projekt  pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, 
którego koordynatorem jest Dagmara Janas (na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Radom). 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, jako pierwsze w Radomiu, od 02 marca 2020 r realizowało projekt: 
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„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - RAZEM możemy więcej”. Celem projektu, było wprowadzenie usługi asystenta 
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Takie osoby miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy 
wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Projekt miał na celu również przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach 
społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należały m. in. pomoc w wyjściu z domu/placówki, powrocie 
oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu 
spraw urzędowych. 
Od 02 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r Stowarzyszenie zrealizowało kolejny projekt w ramach programu „Asystent Osobisty osoby 
z niepełnosprawnościami jako zadanie zlecone przez Urząd Gminy Radom.

25 sierpnia 2021 r. w  Centralnym Domu Technologii, przy ul. Kruczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień 
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Do tych prestiżowych nagród przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego aspirują co roku wyróżniające się 
lokalnie podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję tej formy przedsiębiorczości 
na Mazowszu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni 
socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii 
zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa 
mazowieckiego, a także do osób i instytucji z tzw. otoczenia ekonomii społecznej.
Kandydaci rywalizują ze sobą w trzech kategoriach konkursowych:
„Rozwój”,
„Reintegracja”
„Odpowiedzialność”.
Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wręczono w 21 laureatom, wyłonionym przez Kapitułę konkursu. W 
gronie uhonorowanych w kategorii: „Odpowiedzialność” znalazło się Stowarzyszenie RAZEM.

W czerwcu 2021 r. Stowarzyszenie rozpoczęło budowę ogrodu sensorycznego. Sensorycznego czyli takiego, który będzie 
zaprojektowany w szczególny sposób, tak aby oddziaływał na wiele zmysłów równocześnie. Chcemy prowadzić w ogrodzie 
terapie z osobami niepełnosprawnymi, szczególnie dziećmi, które uwielbiają kontakt z przyrodą! Chcemy również zastosować 
elementy małej architektury oddziaływające na użytkowników polisensorycznie oraz wyposażyć ogród w mini zoo. Całość 
będzie podzielona na różne strefy odpowiadające oddziaływaniu na poszczególne zmysły, np:
• ogród zapachu i dźwięku ze ścieżką sensoryczną z różnymi rodzajami nawierzchni: piasek, żwir, deski, kamień polny, pieńki 
drzew, pobudzająca zmysł dotyku jak i dźwięku.
• ogród dotyku – z podwyższonymi rabatami z roślinami o różnej fakturze, wielkości i grubości liści.
• ogród barw – rabaty z harmonijnie przechodzącymi się kolorami roślin, ich kwiatów i liści
• ścieżka rehabilitacyjna z zewnętrznym wyposażeniem do rehabilitacji.

Od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2022 r realizowany jest projekt pn. „Realizacja działań na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane”, w ramach programu RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem. Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 
Kwota dofinansowania: 884 803,50 zł. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „NOWE 
PERSPEKTYWY” we współpracy z Dagmarą Janas . Projekt ma też na celu zwiększenie dostępu do deficytowej usługi społecznej 
– mieszkań treningowych na trenie m. Radom i powiatu radomskiego, poprzez utworzenie 6 miejsc w mieszkaniu treningowym 
i udzielanie w nich kompleksowego wsparcia 24 mężczyznom  i 16 kobietom – osobom niepełnosprawnym intelektualnie, 
zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i pow. radomskiego.
Mieszkanie wspomagane ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. 
Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu 
rodzinnego i życia na własny rachunek. Od kwietnia bieżącego roku w budynku położonym przy ul. Gajowej 80 w Radomiu 
przebywają już pierwsi podopieczni. Mieszkalnictwo wspomagane jest jedną z najtrudniej dostępnych usług tego rodzaju (w 
skali kraju i regionu) a jednocześnie jednak z najskuteczniejszych i najbardziej poszukiwanych. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną są jedną z najbardziej zagrożonych tymi zjawiskami grup i są grupą docelową tego projektu. Dla każdego 
uczestnika projektu został opracowany indywidualny plan usamodzielniania. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i 
ograniczeń. Lokatorzy mieszkań treningowych mają zapewnioną pełną gamę usług w celu nauki samodzielnego życia. 
Zatrudnieni specjaliści i opiekunowie realizują zajęcia z lokatorami, wspomagają i uczą prowadzenia własnego gospodarstwa 
domowego. Mieszkanie treningowe działa przez 6 dni w tygodniu jednocześnie dla 6 uczestników. Prowadzenie usług jest 
powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym  opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym 
użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia, funkcjonowanie społeczne lokatorów, wspomagają w załatwianiu spraw 
codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielnienia, współpracują z rodzinami uczestników. 
Opiekunowie realizują zajęcia:
• treningu umiejętności praktycznych,
• treningu finansowego,
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• treningu higieny osobistej,
• treningu zarządzania mieszkaniem,
• treningu kulinarnego,
• treningu interpersonalnego,
• treningu spędzania czasu wolnego, w tym wyjścia do kin, teatrów, kawiarni, itp

Stowarzyszenie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w dniu 27 kwietnia 2021 odebrało 9 osobowego busa FORD Transit MCA 
2.0 New EcoBlue 130 KM M6 FWD Trend Kombi. Auto zostało sprawdzone przy odbiorze czy posiada homologację, 
odpowiednie wyposażenie oraz wymagane dokumenty. Nowy samochód pozwala na transport naszych podopiecznych w 
bezpiecznych warunkach między innymi na zajęcia do środowiskowego domu samopomocy oraz do Przedszkola „Kraina 
Radości”. Jest dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup mikrobusa pozwoli nam w 
dużym stopniu wpłynąć na zniwelowania barier transportowych, na  które napotykają osoby niepełnosprawne – podopieczni 
Stowarzyszenia RAZEM. Realizacja projektu „Likwidacja barier transportowych” zwiększy mobilność osób niepełnosprawnych, 
ich dostęp do terapii zajęciowej, rehabilitacji, urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy.
Stowarzyszenie zorganizowało akcję pozyskania sprzętu do nauki zdalnej (laptopy, komputery stacjonarne, routery itp.) do 
zdalnego nauczania i jego nieodpłatne przekazanie potrzebującym uczniom za pośrednictwem dyrektorów szkół.

Od stycznia 2021 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i 
Polityki Społecznej. Na ten cel pozyskaliśmy 688 800,00 zł. Koordynatorem projektu jest Dagmara Janas.
Celem Projektu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym,
poprzez  możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Członkowie rodziny lub opiekunowie osób niepełnosprawnych będą czasowo odciążeni od codziennych obowiązków 
związanych ze sprawowaniem opieki, będą mogli mieć zapewniony czas na odpoczynek i regenerację. Projekt skierowany jest 
do członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, będącymi mieszkańcami woj. 
mazowieckiego.

Od 1 stycznia 2021 roku z  inicjatywy Dagmary Janas realizowany jest Projekt w ramach resortowego Programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-  2021. Na realizację 
zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymaliśmy 1 103 050,00 zł.
Celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie usługi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej, mającej na celu pomoc uczestnikom Projektu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Do zadań asystenta należy m. in. pomoc w wyjściu z domu/placówki, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia 
terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Projekt pn. ”Razem-Aktywniej”, realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020. Koordynatorem projektu jest 
Dagmara Janas
Gmina Miasta Radomia realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM  projekt pn. 
Razem – Aktywniej. Na realizację zadań mamy do dyspozycji 165.300,00 PLN. Środki w całości pochodzą z Funduszy 
Europejskich.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób (7 kobiet i 13 mężczyzn) z terenu miasta Radomia 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji 
zawodowej. Projekt będzie realizowany do 31.07.2022r.
Grupę docelową stanowi 20 osób w wieku aktywności zawodowej wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z 
powodu znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami 
psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz 
doznających wielokrotnego wykluczenia mieszkających na terenie Mazowsza.
Zaplanowane zadania w ramach projektu:
1. Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu,
2. Działania w ramach aktywizacji społecznej
3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej
4. Działania w ramach aktywizacji zawodowej.

W dniu 17 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie zorganizowało kolejną imprezę dedykowaną tym osobom. Dzieci, młodzież oraz 
dorośli z niepełnosprawnościami mogli zmierzyć się w różnych dyscyplinach sportowych.
Zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach indywidualnych jak:
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• Bieg na przełaj.
• Strzał do bramki piłką nożną.
• Rzut piłką do celu.
• Rzut do kosza.
• Bieg na wózku inwalidzkim z opiekunem.
oraz w konkurencjach grupowych:
• przeciąganie liny
• bieg na przełaj
Uczestnicy Spartakiady to dzieci i osoby dorosłe – niepełnosprawni uczniowie/podopieczni przedszkoli i szkół specjalnych 
ośrodków, szkół i warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, itp. z Radomia i okolicznych powiatów, 
dzielnie wspierani przez swoich rodziców i opiekunów.
W Spartakiadzie udział wzięło 130 osób z niepełnosprawnościami z różnych placówek z woj. mazowieckiego.
Zawodom sportowym towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci malowania twarzy i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci 
miały do dyspozycji trampolinę i dmuchaną zjeżdżalnię. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem opiekunów i 
wolontariuszy z naszego Stowarzyszenia.
Poprzez organizację Spartakiady promujemy aktywność sportową, zdrowy styl życia wśród mieszkańców Mazowsza. Dzięki 
działaniom podejmowanym przez nasze Stowarzyszenie również uspołeczniamy osoby z niepełnosprawnością oraz kształtujemy 
ich wizerunek społeczny  – chcemy aby były one postrzegane jako atrakcyjne, samodzielne i przydatne dla innych a przede 
wszystkim żeby one samy tak się czuły.

Od 15 listopada 2021 r Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy (typ D). Placówka położona jest w Radomiu 
przy ul. Reja 5. Środowiskowy Dom Samopomocy Typ D jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu docelowo dla 7 osób ze 
spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Charakter zaburzeń osób ze spektrum autyzmu i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi wymaga dostosowania form wsparcia uwzględniających specyfikę tych zaburzeń, w 
szczególności brak umiejętności społecznych, komunikacyjnych i funkcjonowania w grupie, brak samodzielności w codziennym 
funkcjonowaniu oraz liczne zaburzenia towarzyszące, w tym sensoryczne.
Ośrodek zapewnia wsparcie społeczne ww. osobom dorosłym, które z powodu swojej niepełnosprawności mają poważne 
trudności z codziennym funkcjonowaniem w środowisku.
Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, 
specyficznych problemów ww. osób.
Celem działalności podejmowanej przez ŚDS jest, kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego 
poprzez:
- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań 
życiowych,
- uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
- zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację 
środowiskową,
- stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi 
jednego z jej członków.

Do zadań ŚDS należy:
- zapewnienie niezbędnej opieki,
- pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, w tym potrzeby poczucia bezpieczeństwa i przynależności,
- aktywizacja do samodzielności w zakresie samoobsługi,
- dążenie do zwiększenia możliwości uczestnictwa w codziennych aktywnościach, uspołecznianie,
- wpajanie zasad, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
- ograniczenie zachowań trudnych i destruktywnych,
- wspieranie komunikacji niewerbalnej,
- rehabilitacja i usprawnianie fizyczne,
- umożliwianie i zachęcanie do aktywności własnej.

Planując pracę z osobami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi Dagmara Janas bierze pod uwagę 
konieczność indywidualizacji podejścia ze względu na rodzaj i specyfikę niepełnosprawności wraz z wszystkimi ograniczeniami i 
deficytami z zakresie funkcjonowania osoby, zwłaszcza brak umiejętności i obniżenie większości funkcji.
Każdy z uczestników ŚDS ma możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach:
- Pracownia manualna/ rękodzieło
- Pracownia kulinarna.
- Pracownia rehabilitacyjna.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, 
placówki kulturalno - oświatowe

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

500

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych-przedszkolnych. 
Głównym celem wychowania przedszkolnego 
jest wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji 
dzieci od 2,5 do 6 roku życia, przy czym 
wspomaganie i ukierunkowanie tego rozwoju 
powinno być zgodne z potencjałem oraz 
możliwościami rozwojowymi dziecka. Zadania, 
które wynikają z tak sformułowanego celu 
realizowane są w ramach następujących 
obszarów edukacyjnych:
- poznawanie i rozumienie siebie i świata
- nabywanie umiejętności poprzez działanie
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie 
rówieśniczej, wspólnocie, 
- budowanie systemu wartości
Proces kierowania rozwojem dzieci w 
przedszkolu zmierza do tego, aby wpoić 
dzieciom wartości zawarte w celach wychowania 
przedszkolnego.

85,10.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych-przedszkolnych. 
Głównym celem wychowania przedszkolnego 
jest wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji 
dzieci od 2,5 do 6 roku życia, przy czym 
wspomaganie i ukierunkowanie tego rozwoju 
powinno być zgodne z potencjałem oraz 
możliwościami rozwojowymi dziecka. Zadania, 
które wynikają z tak sformułowanego celu 
realizowane są w ramach następujących 
obszarów edukacyjnych: - poznawanie i 
rozumienie siebie i świata - nabywanie 
umiejętności poprzez działanie - odnajdowanie 
swojego miejsca w grupie rówieśniczej, 
wspólnocie, - budowanie systemu wartości 
Proces kierowania rozwojem dzieci w 
przedszkolu zmierza do tego, aby wpoić 
dzieciom wartości zawarte w celach wychowania 
przedszkolnego.

88.91.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie placówki wsparcia dziennego. 
Celem działalności jest: niwelowanie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego; nabywanie przez uczestników 
umiejętności samodzielnego wykonywania 
podstawowych czynności życia codziennego i 
realizacji celów życiowych; skracanie czasu 
trwania zaburzeń psychicznych zapobieganie 
nawrotom choroby ( wydłużenie okresów 
remisji); przeciwdziałanie izolacji społecznej 
chorego ( wnikliwa i ciągła ocena sytuacji w 
rodzinie, miejscu pracy, szerszym środowisku 
społecznym).

88.10.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie wypoczynku 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz 
ich rodzin poprzez zorganizowanie 
wycieczki rekreacyjno-sportowej do 
Zwierzyńca dla podopiecznych 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i ich rodzin. Wycieczka 
miała na celu integrację osób 
niepełnosprawnych poprzez wspólne 
spędzanie czasu, organizację ogniska oraz 
wspólne gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. rowadzenie placówki dziennego, 
zabiegów tlenoterapii dla podopiecznych. 
Organizacja imprez dla osób 
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie 
organizuje dla swoich podopiecznych zjazdy 
integracyjne osób z niepełnosprawnościami 
posiłków dla podopiecznych 
Stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych ''Razem''. inne 
działania i wspieranie rozwoju oraz 
funkcjonowanie społeczne dzieci i 
dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

85.59.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

prowadzenie niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych-
przedszkolnych. Głównym celem 
wychowania przedszkolnego jest 
wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji 
dzieci od 2,5 do 6 roku życia, przy czym 
wspomaganie i ukierunkowanie tego 
rozwoju powinno być zgodne z potencjałem 
oraz możliwościami rozwojowymi dziecka. 
Zadania, które wynikają z tak 
sformułowanego celu realizowane są w 
ramach następujących obszarów 
edukacyjnych: - poznawanie i rozumienie 
siebie i świata - nabywanie umiejętności 
poprzez działanie - odnajdowanie swojego 
miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, 
- budowanie systemu wartości Proces 
kierowania rozwojem dzieci w przedszkolu 
zmierza do tego, aby wpoić dzieciom 
wartości zawarte w celach wychowania 
przedszkolnego.

85.60.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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13 775,12 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 626 201,97 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 923 682,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 858 042,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 356 281,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 674 594,79 zł

d) przychody finansowe 41,97 zł

e) pozostałe przychody 34 721,76 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 831 781,14 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.10.A

Prowadzenie restauracji jako przedsiębiorstwa społecznego. Działalność restauracji pozwoliła 
na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych realizując tym samym działania 
statutowe stowarzyszenia. Stowarzyszenie zatrudniając osoby niepełnosprawne dało im 
możliwość sprawdzenia się na rynku pracy i osiąganiu własnych środków finansowych, 
integrując się ze społeczeństwem i klientami. Restauracja dostarczała posiłki do placówek 
prowadzonych przez stowarzyszenie: przedszkola oraz na potrzeby realizowanych projektów, 
a także obsługiwała klientów indywidualnych, firmy i inne placówki oświatowe i organizacje 
pozarządowe.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 790 184,57 zł

1 836 017,40 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
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2.4. Z innych źródeł 451 923,91 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 22 438,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 36 213,22 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 283 957,77 zł 36 213,22 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

5 697 506,56 zł 22 438,10 zł

356 281,48 zł 13 775,12 zł

1 086 307,20 zł

6 614,21 zł

0,00 zł

137 248,32 zł 0,00 zł

1 zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 22 438,10 zł

2 podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy (reintegracja zawodowa) 13 775,12 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

1 600,00 zł

17 741,99 zł

80 455,06 zł

32 212,88 zł

0,00 zł

25 176,42 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

674 594,79 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 160 535,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

73 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

67,34 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej -411 712,41 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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88 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

17 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

17 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 14



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 421 103,60 zł

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

4 116 969,29 zł

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

304 134,31 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 361,70 zł

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

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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 285 342,57 zł

1 919 737,27 zł

- nagrody

- premie

28 070,00 zł

216 822,29 zł

- inne świadczenia 120 713,01 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 135 761,03 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 116 969,29 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy Typ D

pomoc społeczna osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzinom oraz osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, 
wyrównywanie szans

Gmina Miasta Radomia 46 834,00 zł

2 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy Typ B

pomoc społeczna osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzinom oraz osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, 
wyrównywanie szans

Gmina Miasta Radomia 906 175,00 zł

3 Projekt Aktywniej Razem wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem

Gmina Miasta Radomia 83 133,00 zł

4 Projekt Asystent Osobisty 
Osoby z 
Niepełnosprawnościami

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

Gmina Miasta Radomia 163 550,25 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 998,58 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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 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

5 Spartakiada upowszechnianie w 
województwie mazowieckim 
sportu w środowisku osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000,00 zł

6 Pokaz Mody Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną

rozwijanie umiejętności 
artystycznych, rozszerzanie 
integracji ze społeczeństwem, 
umożliwienie zaprezentowania 
efektów rehabilitacji

PCPR 6 000,00 zł

7 Spartakiada upowszechnianie w 
województwie mazowieckim 
sportu w środowisku osób 
niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski 8 000,00 zł

8 Wycieczka rekreacyjno-
sportowa-Zwierzyniec

pomoc społeczna osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzinom oraz osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, 
wyrównywanie szans

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Projekt Asystent Osobisty 
Osoby z 
Niepełnosprawnościami

przeciwdziałanie dyskryminacji i 
wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

1 103 050,00 zł

2 Projekt Opieka 
wytchnieniowa dla członków 
rodzin lub opiekunów osób 
niepełnosprawnościami- 
edycja 2021

Osobista, stała opieka nad 
dzieckiem lub dorosłą osobą, 
których niepełnosprawność 
związana jest z
szerokim spektrum problemów 
zdrowotnych prowadzących do 
znacznego ograniczenia 
samodzielności,
bardzo często oznacza 
konieczność wsparcia w prawie 
każdym elemencie codziennego 
życia

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

688 800,00 zł

3 Mazowiecki Festiwal Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną

rozwijanie umiejętności 
artystycznych, rozszerzanie 
integracji ze społeczeństwem, 
umożliwienie zaprezentowania 
efektów rehabilitacji

PFRON 44 167,40 zł
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dagmara Janas Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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