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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica LELEWELA Nr domu 13 Nr lokalu 6

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-505 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71/3427208

Nr faksu - E-mail autyzm7@o2.pl Strona www autyzm.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-05-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93058551000000 6. Numer KRS 0000054704

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

Alicja Winiszewska prezes zarzadu 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

Jacek Smigiel zastępca prezesa TAK

Halina Trojanowska sekretarz TAK

Weronika Kumaszka skarbnik TAK

Anna Krzyszczuk członek TAK

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§1 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i 
rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby 
autystyczne.

§2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy 
warunków życia osób autystycznych.

§3 Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka Dziennego Pobytu dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych autystów.

§4 Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.

§5 Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, 
narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz 
kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleń.

§ 6 celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze 
zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność 
statutowa stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§1 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i 
rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby 
autystyczne.

§2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy 
warunków życia osób autystycznych.

§3 Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka Dziennego Pobytu dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych autystów.

§4 Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.

§5 Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, 
narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz 
kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleń.

§ 6 celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze 
zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność 
statutowa stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Klub Aktywności „Po drodze” dla 18 osobowej grupy młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z 
Wrocławia termin realizacji luty- kwiecień 2017r. współfinansowany przez gminę Wrocław.
• grupa terapeutyczna dla osób niżej funkcjonujących – 5 osob
• grupa aktywności dla osób średnio funkcjonujących – 6 osób
• grupa integracyjna 1 dla osób wyżej funkcjonujących – 7 osob Działalność Klubu pozwoliła na  
realizację zasadniczego celu, 
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych - wsparcie osób z autyzmem. Systematycznie 
prowadzono  zajęcia grupowe i indywidualne. Realizacja głównego celu potwierdza więc, że 
zaplanowane w projekcie cele wynikające z celu zasadniczego:
• Tworzenie warunków zapewniających osobom  autystycznym  równoprawne uczestnictwo w życiu 
społecznym.
• Wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych i 
zawodowych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
• Wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób autystycznych, a w przypadkach gdy jest to możliwe, 
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dążenie do usamodzielnienia
• Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób z autyzmem oraz 
współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów zostały osiągnięte

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON.
Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z 
Wrocławia.
Projekt realizowany 1.06.2017r - 31.12. 2017r.

Celem zadania było
• zaspakajanie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienia poziomu życia osób
            niepełnosprawnych, mieszkańców Wrocławia, w tym:
• tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w 
życiu społecznym  
• wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz 
przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu
•  wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach, gdy jest to 
możliwe dążenie do usamodzielnienia,
•  podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.

Zadanie polegało na realizacji działań na rzecz osób z autyzmem, w tym prowadzenia grupowych i 
indywidualnych zajęć w celu usprawniania ich funkcjonowania w rożnych środowiskach i rolach 
społecznych, rozwijania umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności, a także stymulowania 
kompetencji komunikacyjnych i mowy.

I. DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI - Klub Uwaga dla Asa"
Działania w ramach projektu realizowane były od 01 czerwca do 31 grudnia 2017 roku z wyjątkiem 
lipca,
sierpnia oraz dni wolnych.
W projekcie wzięło udział w czerwcu i wrześniu 18 uczestników, od października 17 uczestników ( 1 
uczestnik
odszedł z projektu - zaczął trenować sport, nałożyły się terminy zajęć)
Grupa wtorkowa 5 uczestników
Grupa środowa 7 - od października 6 uczestników
Grupa czwartkowa 6 uczestników.

Prowadzony był TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- komunikacja, relacje społeczne , specyficzne 
zachowania, wyjścia do kina, wyjścia do kręgielni, ogrodu botanicznego, zoo, muzeum przyrodniczego, 
itp,

W ramach tych zajęć kształtowane były
• umiejętności respektowania zasad i podporządkowania się regułom  obowiązującym w grupie,
•  kształtowanie poczucia przynależności do grupy i czerpania satysfakcji z kontaktów społecznych.
Zasadniczym elementem projektu było stymulowanie ekspresji własnej uczestników i szanowanie 
aktywności innych osób Podjęte działania, obserwacja uczestników oraz analiza dokumentacji 
potwierdzają zrealizowanie założonych w projekcie celów.
Wzrost kompetencji społecznych dzieci Klubu Uwaga dla Asa
W przypadku uczestników Klubu Uwaga dla Asa zaobserwowano wzrost kompetencji społecznych. 
Wyniki
uzyskane na podstawie kwestionariuszy oceny kompetencji społecznych sformułowane na podstawie 
skal
obserwacji zachowania prof. M. Bogdanowicz, zastosowanych na początku i końcu projektu, pozwoliły 
na
indywidualną, obiektywną ocenę każdego uczestnika.Osiągnięte rezultaty pozwalają postawić tezę o 
osiągnięciu przez znaczną część uczestników Projektu Uwaga dla Asa dobrych kompetencji społecznych 
pozwalających na stopniowe wprowadzanie ich do kolejnych środowisk rówieśniczych z 
uwzględnieniem predyspozycji dziecka i jego preferencji.Wzrost wiedzy wśród rodziców i opiekunów na 
temat problemów swoich dzieci Aby zbadać powyższy rezultat przeprowadzono wśród rodziców 
badanie ankietowe.

II. DZIAŁANIE NA RZECZ DOROSŁYCH – KLUB „PO DRODZE”
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Działania w ramach projektu realizowane były od 01 czerwca do 31 grudnia 2017 roku z wyjątkiem 
lipca,
sierpnia oraz dni wolnych. W projekcie wzięło udział 18 uczestników:
Grupa terapeutyczna – 5 osób.
Grupa aktywności – 6 osób.
Grupa integracyjna:
- W okresie czerwiec - październik 7 uczestników
- W okresie listopad – grudzień 6 uczestników / z grupy odeszła jedna osoba: podjęcie innej aktywności, 
której terminy pokrywały się z zajęciami w klubie.

W ramach zajęć prowadzono:  
• zajęcia grupowe/terapeutyczne w ramach których była wyrabiana gotowość do uczestnictwa (tzw. 
trening umiejętności społecznych) komunikacja, relacje społeczne , specyficzne zachowania, 
• zajęcia praktyczne/warsztatowe tzw. pracownie, które rozwijały gotowość do działania (umiejętności 
wykonawcze).muzykoterapia ,arteterapia, zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne, ogrodnicze.
Zajęcia prowadzone były w oparciu o silną strukturalizację przestrzenną i zadaniową (wspomaganie 
działania i komunikacji w grupie i zajęciach indywidualnych wg. zapotrzebowania).
Istotną rolę odgrywał psycholog ,którego zadaniem było wspieranie uczestników- klubowiczów, 
rodziny, pedagogów animatorów.

Rezultaty podejmowanych działań to podejmowanie przez dorosłe osoby z autyzmem aktywności 
właściwych dla swojego wieku oraz zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami (raporty 
miesięczne),
udział osób z autyzmem w życiu społecznym poprzez przynależność do grupy, funkcjonowanie w 
różnych
rolach społecznych i w różnych środowiskach ( raporty miesięczne ),
poprawa funkcjonowania uczestników Klubów dzięki zwiększeniu samodzielności i zaradności życiowej
(raporty miesięczne).
Działalność Klubu Aktywności „Po Drodze” zapewniła dorosłym osobom z autyzmem możliwość 
pełnego i
równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez stworzenie szansy podejmowania 
aktywności
właściwych dla swojego wieku oraz poziomu funkcjonowania. Uczestnikom projektu udział w zajęciach 
stworzył
warunki, które uwzględniały ich możliwości i potrzeby, jednocześnie sprzyjały wyrównywaniu szans tej 
grupy w zakresie aktywności społecznej. Co w zdecydowanym stopniu wpłynęło na poprawę jakości 
życia osób z
autyzmem i zespołem Aspergera. Udział w zajęciach Klubu umożliwił interakcję z uczestnikami, 
zarówno z
innymi osobami autystycznymi jak i osobami zdrowymi i pozwolił Klubowiczom zaistnieć jako członek 
grupy.
Indywidualizacja podejmowanych oddziaływań, zgodnie z potrzebami każdego uczestnika, rzetelnie
przeprowadzona.
Podejmowane działania oraz analiza zgromadzonych dokumentów potwierdzają, że zakładane w 
projekcie cele zostały zrealizowane i osiągnięte.

KAMPANIA SPOŁECZNA- kropka to dopiero początek
Kampania społeczna – kropka to dopiero początek.
Projekt realizowany był w okresie 18.04.2017r. – 17.05.2017r.z  na terenie Wrocławia  ze szczególnym 
uwzględnieniem Parku Kulturowego. Organizatorem było Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz 
Autyzmu, Kampania rozpoczęła się symbolicznie w kwietniu, wpisując się w idee miesiąca Świadomości 
o Autyzmie/Wiedzy o Autyzmie. Partnerem kampanii społecznej i jednocześnie współfinansującym 
kampanię był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Kampania została objęta patronatem 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Patronatu medialnego kampanii 
udzieliły media lokalne: Kapitał Dolnośląski i Echo24.
Kampanię społeczną Kropka to dopiero początek przeprowadzono w trzech etapach

Pierwszy etap -  (19 kwietnia-30 kwietnia): w porozumieniu z władzami miasta (Wrocławia), za zgodą 
Plastyka Miejskiego, w wybranych miejscach publicznych o natężonym ruchu pieszym – w obrębie 
Parku Kulturowego  na chodniki zostało naniesionych dziesięć niebieskich kropek .

Drugi etap - (20 kwietnia-26 kwietnia): w przestrzeni publicznej Wrocławia na słupach ogłoszeniowych,
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 rozklejono sto plakatów z nazwą kampanii Kropka to dopiero początek oraz ilustrujących małą, 
niebieską kropkę. Podobne plakaty w mniejszym rozmiarze, trafiły również do wybranych instytucji 
kultury i pożytku publicznego, m. in. Sektor 3, Wrocławski Klub Anima, Biblioteka Wojewódzka, Tajne 
Komplety, Instytut Grotowskiego, Biblioteka Miejska Filia nr 57, OKiS, Wrocławski Dom Literatury, Klub 
Proza, Impart. Celem etapów pierwszego i drugiego było zaintrygowanie odbiorców formą graficzną 
(niebieska kropka), a także tajemniczym hasłem. W wybranych miejscach, w centrum Wrocławia, 
plakaty na słupach ogłoszeniowych widniały do pierwszej połowy maja. Nasi patroni medialni umieścili 
informację o kampanii 27 kwietnia http://www.kapitaldolnoslaski.pl/ , Echo24 29 kwietnia 
wyemitowało krótki reportaż o kampanii… http://www.echo24.tv/artykul/kropka-to-dopiero-
poczatek-2864 

Trzeci etap -  (1-17 maja): Połącz kropki. Finał kampanii społecznej – spot kampanii społecznej. W dniu 
1 maja
od godziny 10:00 na obszarze placu Wolności we Wrocławiu przygotowano teren do nakręcenia spotu 
kampanii społecznej Kropka to dopiero początek. Przy nagraniu spotu, do ułożenia napisu autyzm, 
wykorzystano dziewięćdziesiąt dziewięć papierowych, niebieskich kropek o średnicy 20 cm W nagraniu 
spotu udział brali: koordynator kampanii, wolontariusze, przechodnie. Na potrzeby spotu koordynator 
kampanii i wolontariusze, na znak solidarności z osobami z autyzmem, założyli niebieskie skarpetki – 
widoczne w ujęciach. Spot został nakręcony przy pomocy dronu i ujęć operatora naziemnego. 
Publikacja spotu kampanii miała miejsce 10 maja,  w mediach społecznościowych, na portalu 
społecznościowym Facebook (www.facebook.com/WroclawDlaAutyzmu) także na stronie internetowej 
http://www.kapitaldolnoslaski.pl/. W dniach od  10-24 maja spot kampanii społecznej Kropka to 
dopiero początek został wyemitowany w pojazdach Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu.

W dniach 2 i 4 maja w przestrzeni miejskiej, w wybranych lokalizacjach, pojawiły się billboard ’y ; 
plakaty na przystankach tramwajowych – citylight’y 
Na obu przykładach- nośników reklamy zewnętrznej- pojawiły się dwa finalne hasła kampanii 
społecznej – Zmień perspektywę, zauważ autyzm. Hasłom przyświecały następujące założenia: zmiana 
postawy społecznej wobec autyzmu – Zmień perspektywę. Zwrócenie uwagi społecznej na coraz 
częstsze występowanie autyzmu
w społeczeństwie – Zauważ autyzm. Czas ekspozycji citylight'ów i bilbordów to 2-17 maja w wybranych 
lokalizacjach. Ekspozycja trwała  od  1-17 maja dla wszystkich lokalizacji. 
Dodatkowe działania, podtrzymujące efekty kampanii to między innymi: przygotowano materiały i 
gadżety promocyjne (promocja papierowa, niebieska kropka z hasłem Zauważ autyzm do 
samodzielnego wydruku, udostępniona na profilu Facebookowym Dolnośląskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Autyzmu,   torba bawełniana z jednym z haseł kampanii nazwą kampanii, smycz krótka z jednym z 
haseł – zauważ autyzm.
Odbiorcami byli mieszkańcy Wrocławia i okolic, przechodnie, turyści, użytkownicy Komunikacji 
Miejskiej
we Wrocławiu. Dzieci, młodzież i dorośli. Odwiedzający stronę www.autyzm.wroclaw.pl, 
www.facebook.com/WroclawDlaAutyzmu.

Główny cel Kampanii kropka to dopiero początek - zwrócenie uwagi społecznej na problem, jakim jest 
autyzm
został osiągnięty w zamierzonym wymiarze, rezultatem było dotarcie Kampanii do szerokiego grona 
odbiorców zarówno w przestrzeni miasta jak i w mediach społecznościowych  i świadczą o tym:

-     wejścia na strony gdzie umieszczona była informacja o kampanii i jej celu /tysiące wejść/
-     oglądalność reportażu Echo24 w wiadomościach lokalnych dotarła do tysięcy wrocławian
-    spot kampanii zmień perspektywę, zauważ autyzm  wyświetlony w tysiącach odsłon
-    spot wyświetlony w środkach komunikacji miejskiej dotarł do tysięcy mieszkańców
-    bilbordy i cithylighty zwróciły uwagę mieszkańców Wrocławia, takie informacje dotarły do 
stowarzyszenia
-    pozyskano nowych odbiorców, na profilu facebookowym wiele nowych polubien i komentarzy 
postów o kampanii   .
-    zwiększenie zasięgu działań Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu w mediach 
społecznościowych
-    plakaty o kampanii które trafiły w miejsca publiczne przełożyły się na wzbudzenie zainteresowania 
problemem  autyzmu  .

KAMPANIA SPOŁECZNA- na niebiesko dla autyzmu - kwiecień miesiąc wiedzy na temat autyzmu
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Kampania trwała od 2 do 30 kwietnia 2017r. na terenie Wrocławia.2 i 3 kwietnia obchodzono Światowy 
Dzień Autyzmu któremu towarzyszyła akcja "na niebiesko dla  autyzmu" -niebieska iluminacja na 
rozpoznawalnych budynkach.. W ramach kampanii Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz autyzmu  
utrzymało stałych partnerów niebieskiej iluminacji - Stadion Wrocław , Sky Tower, Teatr Muzyczny 
Capitol, Gren Tower Nokia,   Politechnika Wrocławska- Serowiec., dołączył Urząd Wojewody, Narodowe 
Forum Muzyki.

2 kwietnia Wydarzenie Rowerzyści dla autyzmu akcja informacyjna i przejazd w Gminie Czernica udział 
wzięło 46 osób rozdających ulotki mówiące o ASD .

2 kwietnia miało miejsce wydarzenie Milion swingów dla autyzmu , sportowa akcja charytatywna 
połączona ze zbiórką do skarbon na cele statutowe stowarzyszenia - organizator klub sportowy Marta 
Piorun.

Przez miesiąc kwiecień wrocławskimi tramwajami jeżdził spot informujący o Światowym Dniu Autyzmu 
z informacja gdzie można uzyskać wiedzę na temat problemu autyzmu.

Na profilu Facebook WroclawDlaAutyzmu prowadzona była akcja informująca i uświadamiająca, 
pojawił się artykuł w Kapitał Dolnośląski dotyczący problemów osób z autyzmem, form pomocy i 
braków w systemie wsparcia zwłaszcza dla osób dorosłych.

17 maja odbył się koncert w tonacji A gdzie były prezentowane utwory specjalnie skomponowane na 
t,e okazję inspirowane pracami plastycznymi dzieci z autyzmem, również przeprowadzono panel 
dotyczący życia dzieci autentyzm.

KAMPANIA - Zauważ autyzm - różni nas wiele , łączy miłość do pociągów.We współpracy z kolejami 
dolnośląskimi w pociągach Kolei przez miesiąc grudzień emitowany był spot na temat funkcjonowania 
osób z autyzmem, 10 grudnia otwarto wystawę fotograficzna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji 
we Wrocławiu pod tytułem -wiele nas różni , łączy miłość do pociagów.Wydrukowano ulotki, smycze, 
torby z logo i informacja o kampanii.

KAMPANIA-Wataha dla autyzmu I charytatywny przejazd motocyklowy połączony ze zbiórką na fundusz 
budowy ośrodka 'Miejsce na ziemi"
Termin kampanii wydarzenia 28 maja we Wrocławiu.Poza przejazdem na Palcu Solnym odbył się piknik 
z programem dla dorosłych i dla dzieci, był koncert zespołów rockowych, propozycje dla najmłodszych 
miedzy innymi zdjęcia na motocyklach, spotkanie z psami Hasky, popcorn, wata i wiele innych 
propozycji.Uruchomiony był akcik eksperta gdzie można było porozmawiać o problemie ASD, byli 
również Moto pomocni z prezentacja udzielania pierwszej pomocy.

Program BLIŻEJ AUTYZMU - to projekt szkoleniowy prowadzony od wielu lat. W 2017 w ramach tego 
programu przeprowadzono
9.09 warsztat M-CHAT-R narzędzie do badań przesiewowych.Warsztat wspólnie z fundacją SYNAPSIS 
dla specjalistów zajmujących się rozwojem małego dziecka. udział wzięlo 24 osoby.

2.12. Konsultacje z wykorzystaniem narzędzia M-CHAT-R dla opiekunów i rodziców z dziećmi w wieku 
od 1,5 do 3 lat. Z konsultacji skorzystały 4 rodziny.

14.12. Konsultacje - masz problem - zapytaj dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem 
wysokofunkcjonujacym i zespołem Aspergera.Z konsultacji skorzystało 5 rodzin.

16-17 . 12. wspólnie z Fundacja Synapsis - szkolenie- diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń 
ASD.Szkolenie dla specjalistów.

Przez cały rok z wyłączeniem wakacji czynny jest telefon stowarzyszenia pod którym można otrzymać 
porady socjalno- prawne,telefon czynny codziennie od godz. 10.00 do 15.00.

Prowadzimy stronę internetową  i Facebooka jako medium informacyjne na temat ASD.

Przez cały tan czas prowadzimy starania o pozyskanie lokalizacji na uruchomienie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla dorosłych osób z autyzmem.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 
działalności w sferze 
zadań publicznych na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej lub 
materialnej jest to 
wyłączna działalność 
statutowa 
stowarzyszenia.
• Całoroczna, Praca z 
młodzieżą i dorosłymi 
osobami z autyzmem 
.Prowadzenie Klubów 
terapeutycznych dla 
dzieci ,młodzieży i 
dorosłych osób z 
autyzmem i zespołem 
Aspergera z Wrocławia.
• Wsparcie rodzin i 
otoczenia osób z 
autyzmem. Szkolenia , 
panele, warsztaty.
• Rzecznictwo 
interesów osób z 
autyzmem i działania 
na rzecz systemowych 
rozwiązań 
pomocowych.Kampanie 
"na niebiesko dla  
autyzmu", "kropka to 
dopiero początek", 
"Wataha dla  autyzmu".

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 131 654,44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 69 969,27 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 888,14 zł

e) Pozostałe przychody 60 797,03 zł

0,00 zł

0,00 zł

69 969,27 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 37 586,76 zł

1 100,00 zł

27 113,15 zł

0,00 zł

9 373,61 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22 938,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 69 969,27 zł
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2.4. Z innych źródeł 1 159,81 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 480,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 22 938,60 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 123 987,18 zł 19 639,74 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

69 489,27 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

54 497,91 zł 19 639,74 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 wkład własny do realizowanych projektów 10 896,84 zł

2 realizacja celów statutowych 12 141,76 zł

1 promocja 3 298,86 zł

2 wynagrodzenia 12 250,00 zł

3 czynsz za lokal 7 389,74 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 3 298,86 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

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

0,0 etatów

12,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

32,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

8,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

8,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 923,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 923,00 zł

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

72 923,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 72 923,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

6 079,92 zł

12,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

12,00 osób

0,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Kluby terapeutyczne dla 
dzieci ,młodzieży i dorosłych 
osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera z Wrocławia.

Rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych zlecana ze 
Środków PFRON

Gmina Wrocław 50 000,00 zł

2 "Kropka to dopiero 
początek"

kampania społeczna zwracająca 
uwagę na osoby autystyczne 
wśród  mieszkańców i ich 
problemy

MOPS Gmina Wrocław 10 000,00 zł

3 Klub "Po drodze" dla 
dorosłych

Rehabilitacja społeczna 
dorosłych osób z autyzmem

Gmina Wrocław 10 000,00 zł

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

0,00 zł

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

1 694,06 zł

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

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Alicja Winiszewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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