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Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

1. Nazwa organizacji

Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat WROCŁAW

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina WROCŁAW

Ulica LELEWELA

Nr domu 13

Nr lokalu 6

Miejscowość WROCŁAW

Kod pocztowy 53-505

Poczta WROCŁAW

Nr telefonu

POLSKA

71/3427208

Nr faxu -

E-mail autyzm7@o2.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

2001

Strona WWW

autyzm.wroclaw.pl

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

2004

930585510

6. Numer KRS

0000054704

Alicja Winiszewska- prezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Małgorzata Skórczyńska - zastępca
Jacek Śmigiel- sekretarz
Halina Trojanowska- skarbnik
Izabela Sokołowska-Zatorska– członek
Grażyna Frys - członek
Jerzy Wesołowski - członek
Krystyna Fitrzyk - przewodnicząca

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

Barbara Jankowska - członek
-

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

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.

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

statutowych

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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010
r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

Działalność Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z
autyzmem
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży i
dorosłych osób z autyzmem
3. Pomocy Rodzinom Oraz Wyrównywania Szans Tych
Rodzin i Osób z autyzmem
1.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

W ROKU 2015 STOWARZYSZENIE PODJĘŁO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

Klub Aktywności „Po drodze” dla 17 osobowej grupy młodzieży i dorosłych osób
z autyzmem z Wrocławia .realizacja luty– maj 2015r. współfinansowany przez gminę
Wrocław.






grupa terapeutyczna dla osób niżej funkcjonujących – 4 osoby
grupa aktywności dla osób średnio funkcjonujących – 5 osób
grupa integracyjna 1 dla osób wyżej funkcjonujących – 4 osoby
grupa integracyjna 2 dla osób wysoko funkcjonujących – 4 osoby

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, dążenie do usamodzielnienia
Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób z autyzmem oraz
współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów zostały osiągnięte

Wszyscy uczestnicy projektu to osoby dorosłe, które ukończyły już obowiązek szkolny. Od
momentu ukończenia edukacji, niezależnie od poziomu ukończonej szkoły, całkowicie „znikają” z
życia społecznego. Większość z nich pozostaje bierna, żyje w izolacji bez możliwości uczestniczenia
w jakichkolwiek zajęciach terapeutycznych lub innych aktywnościach. Osiągnięty poziom
funkcjonowania ulega obniżeniu, mnożą się problemy emocjonalne, w tym destrukcyjne
zachowania. Dotychczasowy system wsparcia społeczno – zawodowego osób z Autyzmem i
zespołem Aspergera
nie bierze pod uwagę specyficznych potrzeb tej grupy osób
niepełnosprawnych, nie uwzględnia też tego, że osoby o różnym stopniu niepełnosprawności
potrzebują różnego poziomu i zakresu wsparcia. Dotychczasowe próby działań rzeczniczych w celu
dostosowania systemu wsparcia w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej do możliwości i
potrzeb osób z autyzmem nie doprowadziły do koniecznych zmian. Działalność Klubu wyszła
również na przeciw istotnym problemom szczególnie dla wysoko funkcjonujących osób z
autyzmem, którym jest powstrzymywanie się od aktywności społecznej z obawy o niepowodzenia
w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Wynikający z tego stres może przejawiać się wycofaniem,
nasilonymi natręctwami, nadaktywnością psychoruchową, zachowaniem agresywnym i
oportunistycznym.
Działalność Klubu Aktywności „Po Drodze” jest dla większości uczestników jedyną aktywnością w
ich życiu.
Realizacja powyższych celów pozwoliła na zaplanowanie działań oraz osiągnięcie celów bezpośrednio
skierowanych do uczestników i ich rodzin:





wyrabianie gotowości do działania/kształtowanie umiejętności wykonawczych,
rozwijanie ekspresji, uczenie aktywnego spędzania czasu
wyrabianie gotowości do uczestnictwa/rozwój umiejętności społecznych oraz
kompetencji komunikacyjnych a także wzrost samodzielności i zaradności życiowej
wspomaganie rodzin / opieka nad uczestnikami Klubu Aktywności oraz ustalenie
wdrażanie

strategii poprawy ich funkcjonowania.
Tylko takie podejście zwiększa szanse na osiągnięcie zaplanowanych celów, pozwala także na
określenie rzeczywistych możliwości i preferencji uczestników oraz ich realnych potrzeb wynikających
z zaburzeń i deficytów rozwoju.
Opis osiągniętych rezultatów


stały dostęp do pomocy psychologicznej beneficjentów i ich rodzin (raporty)

Poprawa jakości życia osób z autyzmem jako główny cel projektu wyznaczyła kierunek pracy
psychologa z uczestnikami i ich rodzinami. Wsparcie ogniskowało wokół problemów związanych z
radzeniem sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Istotą oddziaływań psychologicznych było
wspieranie uczestników w sytuacjach przekraczających ich zasoby osobiste. Udzielone konsultacje
koncentrowały się wokół problemów związanych z radzeniem sobie z wyzwaniami w życiu społecznym
i towarzyszącymi im emocjom, osobistymi trudnościami, oraz funkcjonowaniem uczestników poza
Klubem Aktywności.


systematyczny udział w zajęciach Klubu Aktywności 17 dorosłych osób z autyzmem (lista
obecności)

Ogólna frekwencja wynosi 86 %


podejmowanie przez dorosłe osoby z autyzmem aktywności właściwych dla swojego wieku
oraz zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami (raporty miesięczne)



udział dorosłych osób z autyzmem w życiu społecznym poprzez przynależność do grupy,
funkcjonowanie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach (raporty
miesięczne)



poprawa funkcjonowania uczestników Klubu dzięki zwiększeniu samodzielności i zaradności
życiowej (raporty miesięczne)

poprawa funkcjonowania uczestników Klubu dzięki zwiększeniu samodzielności i 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 możliwości i potrzeby tych osób,
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 ewaluacja zgromadzonych dokumentów potwierdzają fakt, iż poprawie uległo
funkcjonowanie uczestników.


poprawa jakości życia rodziny dzięki polepszeniu funkcjonowania osoby autystycznej
będącej pod jej opieką (ankieta ewaluacyjna)

W wyniku tak zorganizowanego wsparcia obserwuje się poprawę jakości życia rodziny dzięki
polepszeniu funkcjonowania osoby autystycznej będącej pod jej opieką a także dzięki fizycznemu
czasowemu odciążeniu w opiece nad dzieckiem/podopiecznym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w
ankietach skierowanych do rodziców,

Klub „Uwaga dla Asa”

realizowany był w okresie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 roku. W zajęciach uczestniczyło
łącznie 16 uczniów wrocławskich szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z diagnozą zespołu
Aspergera lub autyzmu,
Zasadniczym celem realizacji zadania „Uwaga dla ASA” był Trening Umiejętności
Społecznych. prowadzenie zajęć grupowych .Cele krótkofalowe: doskonalenie umiejętności
społecznych i wspomaganie rodzin/ ustalanie i wdrażanie strategii poprawy funkcjonowania
ich dzieci.
Opis osiągniętych rezultatów
 systematyczny udział w zajęciach 16 uczniów z Zespołem Aspergera i Autyzmem
/lista/
Ogólna frekwencja wyniosła 83 %

 Wzrost kompetencji społecznych dzieci/uczestników programu w oparciu o kolejno:
raporty, skale obserwacji zachowania, ewaluację przeprowadzoną z rodzicami,
obserwację w miejscach publicznych, inne
9 uczestników projektu osiągnęło średni wynik powyżej oczekiwań, co może świadczyć, że
regularna terapia na przestrzeni lat, większa ilość doświadczeń społecznych prowadzi do
progresu. 4 uczestników osiągnęło wynik 0.7 do 0.9, co może być wskaźnikiem dobrych
rokowań w kierunku prezentacji zachowań zgodnych z oczekiwaniem społecznym. Wniosek:
na poziomie grupowym, statystycznym uzyskano jednoznaczny postęp.
 wzrost wiedzy wśród rodziców i opiekunów na temat problemów swoich dzieci –
ankieta ewaluacyjna:
Wszyscy
rodzice,
którzy
wypełnili
ankietę
potwierdzili,
że
uczestnictwo
dziecka/podopiecznego w zajęciach projektu jest istotne z punktu widzenia poprawy jakości
życia rodziny poprzez polepszenie funkcjonowania dzieci w obszarze zachowań społecznych
Wszyscy rodzice zadeklarowali chęć dalszego uczestnictwa w potencjalnych, kolejnych
projektach. Wielu z nich w swobodnych rozmowach podkreślało, że jest to najlepsza formuła
zajęć w jakiej dotychczas uczestniczyli. Uczestnicy projektu dobrze się ze sobą czuli Dla
wielu z nich była to jedyna grupa rówieśnicza, w której aktywnie uczestniczą i mają poczucie
przynależności.



 stały i ciągły dostęp do informacji społeczno – prawnych dotyczących osób z
autyzmem i ich otoczenia( dyżury telefoniczne i kontakt mejlowy). Poradnictwo
socjalno-prawne
dyżury telefoniczne- punkt informacyjny/poradnictwo czynny był każdego dnia tygodnia od
pn-pt oprócz świąt po 2 godziny dziennie od 11-13.00

„Kluby terapeutyczne” Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
zlecana ze środków PFRON I edycja „Kluby terapeutyczne” dla dzieci , młodzieży i
dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia termin realizacji 4.05.2015 do 31.12. 2015r.W
projekcie uczestniczyło 16 dzieci i młodzieży oraz 17 dorosłych osób z autyzmem.
Działalność Klubu umożliwiła zaspokojenie potrzeb, poprawę warunków oraz podniesienia poziomu
życia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Wszyscy uczestnicy Klubu ”Uwaga dla Asa” są
uczniami wrocławskich szkół integracyjnych i ogólnodostępnych. Mimo wysokiej inteligencji i dobrych
możliwość poznawczych wykazują duże trudności w relacjach z rówieśnikami, mają problemy
rozumieniem i stosowaniem pisanych i niepisanych reguł obowiązujących w grupach społecznych.
Działania terapeutyczne realizowane w Klubie stworzyły warunki równoprawnego uczestnictwo w
życiu społecznym , dla większości uczestników udział w projekcie stanowił możliwość doświadczania
relacji rówieśniczych. Mała grupa, silna struktura zadaniowa, jasno sformułowane i często
przywoływane reguły stały się podstawą realizacji treningu umiejętności społecznych. Grupy
rówieśnicze umożliwiły zaspokojenie potrzeby przynależności i wyrównanie szans tej grupy
społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie ich
wykluczeniu społecznemu- możliwość zdobycia pozytywnych doświadczeń wynikających z kontaktu z
rówieśnikiem oraz możliwość autokorekty własnego zachowania poprzez identyfikację rówieśniczą
wspartą wzmocnieniami pozytywnymi ze strony terapeutów spowodowało u wielu uczestników
większą aktywność społeczną w sytuacjach szkolnych ( wg informacji rodziców).Sami uczestnicy zajęć
wielokrotnie powtarzali, że w Klubie mają najlepszych kolegów (często jedynych). Podjęte w Klubie
działania oraz stwarzane sytuacje terapeutyczne stały się istotnym wsparciem w dążeniu do
maksymalnie niezależnego funkcjonowania i prowadziły do zwiększania usamodzielnienia w zakresie
podstawowych umiejętności samoobsługowych takich jak ubieranie i rozbieranie się, porządkowanie
miejsca zabawy, sprzątanie po spożytym posiłku w przypadku dzieci młodszych, czy wręcz, w
porozumieniu i przy współdziałaniu rodzin – wdrożenie uczestników Klubu do samodzielnego
korzystania ze środków komunikacji miejskiej (dojazd na zajęcia do klubu). Podczas grupowych wyjść
do miejsc publicznych takich jak np. kręgielnia czy Bobolandia informowano osoby zarządzające tymi
miejscami o potencjalnych możliwościach wystąpienia zachowań dziwnych czy niezrozumiałych
występujących w zespole Aspergera czy autyzmie przez co podnoszono świadomość społeczną w
zakresie zrozumienia potrzeb osób z autyzmem oraz współdziałaniu w rozwiązywaniu ich
problemów.
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 ewaluacja zgromadzonych dokumentów potwierdzają fakt, iż poprawie uległo
funkcjonowanie uczestników.
W grupie terapeutycznej i aktywności Klub „Po drodze” prowadzono zgodnie z tygodniowym planem
zajęć następujące aktywności: trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych, zajęcia
rozwijające samoobsługę i zaradność życiową, zajęcia kulinarne, muzykoterapię, zajęcia ruchowe,
zajęcia terapeutyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne oraz doraźnie zajęcia ogrodnicze.
Prowadzone oddziaływania przyczyniły się do wzrostu gotowości do uczestnictwa oraz wzrostu
gotowości do działania.

W grupach integracyjnych podejmowane działania obejmowały następujące obszary: komunikacja,
relacje społeczne, specyficzne zachowania. W ramach prowadzonych działań duży nacisk położono na
udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym. Odbyły się następujące wyjścia: zwiedzanie
tarasu widokowego Katedry, restauracje, Muzeum Historyczne, wystawa „Body Worlds”, kino.
Dawały możliwość budowania relacji w sytuacjach nieograniczonych strukturą zajęć klubowych.
Ważnym elementem stała się także praca nad budowaniem u uczestników realnej oceny własnych
możliwości, akceptacji własnej niepełnosprawności. Dlatego nacisk został położony na podniesienie
samoświadomości uczestników, a także uczenie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Przeprowadzono również zajęcia warsztatowe, gdzie uczestnicy mieli możliwość rozwijania swojej
wiedzy i umiejętności mających pomóc im w funkcjonowaniu na rynku pracy (autoprezentacja,
tworzenie niezbędnej dokumentacji, sposoby poszukiwania pracy). Wszystkie działania miały na celu
uaktywnienie drzemiących w uczestnikach zasobów i wyposażenie ich w kompetencje społeczne, by
stawali się coraz bardziej samodzielni w swoich środowiskach. Innym ważnym aspektem było
stworzenie w Klubie przestrzeni dla rozbudzenia i rozwijania już istniejących pasji i zainteresowań oraz
prowadzenie zajęć kulinarnych, rozwijających umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej.
Wszyscy rodzice z obu klubów zadeklarowali chęć dalszego uczestnictwa w potencjalnych, kolejnych
projektach. Wielu z nich podkreślało, że jest to najlepsza formuła zajęć w jakiej dotychczas
uczestniczyli i widzą zmiany w funkcjonowaniu .
„Na niebiesko dla Autyzmu”- kampania informacyjna
2 KWIETNIA –SWIATOWY DZIEN AUTYZMU-Jednym z wydarzeń towarzyszących
obchodom Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu jest ogólnoświatowa akcja „Light
It Up Blue", . W Polsce pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu" jest celebrowana od 2011
roku. We Wrocławia były „niebieskie bańki’ i ulotki. W ramach kampanii Dolnośląskie
Stowarzyszenie na rzecz autyzmu pozyskało nowych partnerów akcji. We Wrocławiu
niebieską iluminację włączyli Stadion Wrocław , Sky Tower, Teatr Muzyczny Capitol, Gren
Tower Nokia.
W Polsce 2 kwiecień jest dniem początkującym kampanie „Kwiecień miesiąc wiedzy
na temat autyzmu



Obrazy Autyzmu - pytania na wszystkie odpowiedzi / Muzeum Współczesne (wernisaż
13.04.2015, Instalacja 15 - 20.04 2015r.).Prezentacja prac dorosłych osób z autyzmem
uczestniczących w zajęciach klubu Aktywności „po drodze” , projekcja reportażu o działaniach
i uczestnikach klubu po drodze’. Instalacja przygotowana przez studentkę ASP we Wrocławiu
to multimedialny obraz „dorosłego autyzmu” widzianego z perspektywy osoby tzw.
neurotypowej.
 Projekcja filmu „Dziewczyna z szafy” oraz spotkanie z reżyserem Bodo Koxem i Wojciechem
Mecwaldowskim aktorem (odtwórcą roli autystycznego mężczyzny) / 21.05.2015r. /Capitol
Te dwa działania w ramach wydarzenia Obrazy autyzmu były pretekstem do podjęcia rozmów na
temat autyzmu, celem tych działań było promowanie form wsparcia dla dorosłych, które proponuje
Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu w klubie Aktywności „po drodze” dla dorosłych.
Promocja projektu miała także na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia
potrzeb osób autystycznych i współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.
Bliżej Autyzmu” projekt szkoleniowo-warsztatowy skierowany do rodziców dzieci z zespołem
Aspergera lub autyzmem z Wrocławia, 28 XI Panel „Być skutecznym i odpowiedzialnym w pracy z
osoba z autyzmem i zespołem Aspergera”. Skorzystało 20 osób.

Poza działaniami w ramach projektów skierowanych do osób z autyzmem na bieżąco
prowadzona była:
 Obsługa biura stowarzyszenia
 Obsługa księgowa
 Poradnictwo socjalno –społeczne dostępne dla wszystkich nie tylko z Dolnego Śląska
22 maja 2015 odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Wrocławia dotyczące konieczności
powołania placówki dziennej dla dorosłych osób z autyzmem. Przedstawiono sytuację tych
osób informując ,że nie ma żadnej dziennej placówki, która objęłaby opieką dorosłe osoby po
zakończonym obowiązku szkolnym. Prezydent otrzymał propozycje struktury organizacyjnej i
merytorycznej opracowanej przez stowarzyszenie pt. Propozycje systemowych rozwiązań
pomocy osobom autystycznym z Wrocławia.
Listopad 2015 odbyło się spotkanie z Dyrektorem i jego zespołem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu dotyczące uruchomienia i finansowania Środowiskowego
Domu Samopomocy dla dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia.
Styczeń -kwiecień to okres kiedy prowadziliśmy intensywną kampanię na rzecz pozyskanie 1%
podatku na działania naszej organizacji. Ulotki rozdawane przez członków stowarzyszenia, promocja w
prasie i na portalu „nasze miasto”.

Prowadzenie strony i facebooka
www.autyzm.wrocław.pl ,
https://www.facebook.com/WroclawDlaAutyzmu .

2.Zasię tgerytorialny pr
owadzonej przez organizację działalności
pożytku publicznego

GMINA WROCŁAW

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

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Lp Nazwa placówki
1

-

-

placówek

w

okresie

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

-

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

Osoby
fizyczne

200

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

200

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
Całoroczna, Praca z młodzieżą i dorosłymi osobami z
autyzmem
 Wsparcie rodzin i otoczenia osób z autyzmem
 Rzecznictwo interesów osób z autyzmem i działania na rzecz
systemowych rozwiązań pomocowych


1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając
od głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD: 94,99,Z

Kod PKD: 94.99 Z

Kod PKD:94.99.Z

Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób
autystycznych i rozwinięcie samopomocowego
ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
Prowadzenie działalności w sferze zadań
publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej jest to wyłączna działalność statutowa
stowarzyszenia
Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka
Dziennego Pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
autystów.

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

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
-

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

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

-

-

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów

--

PKD

2007

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

-

-

-

-

-

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

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

239973,35

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej

96000,00
0,00zł
0,00zł
2150,56

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

16993,20

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

96000,00

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

0,00zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

96000

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

0,00zł
30840,38

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych
h) ze świadczeń pieniężnych

1000
26827,17
0,00
0,00zł
0,00zł
0,00zł
0,00zł
0,00zł

8. Z innych źródeł

92286,44
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00

16993,20

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

1.

Klub Aktywności ‘Po drodze” dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem

3455,10

2.

Wydatki związane z prowadzeniem Klubu „Uwaga dla Asa”

2783,96

3

Wydatki - wkład własny do projektu Kluby Terapeutyczne

3.

Promocja 1%

8754,26
1473,54

4.

Pozostałe wydatki związane z prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia

526,34

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

300,00

Wynagrodzenia

2

Usługi ( w tym czynsz za lokal)

3

Pozostałe wydatki , w tym reklama

11528,22
5164,98

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty
ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

147787,51

16993,20

95067,50

0,00

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w tym :

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

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

0,00

0,00 zł

1473,54

1473,54

32503,55

15519,66

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

jakich?________-____________________
tak.

własność

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

użytkowanie

użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
najem

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0
osób

(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)

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)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 etatów

14 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

nie

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

3. Zmiana członkostwa w organizacji

34 osby

organizacja pozyskała 0 członków
organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie
od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

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

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób

0 osób

e) inne osoby
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

0

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

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

w tym: c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osob

d) członkowie organu zarządzającego

0

e) inne osoby

0 osób

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

97895,11

0,00 zł

w tym: a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
ty
m
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
:
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

97895,11

97895,11
0,00zł
97895,11

0,00 zł

0, 00zł
0,00 zł
5758,54
0,00 zł
0,00zł
2500

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

brak

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

nie

0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

brak

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zadania
p

Kwota

1 Klub Aktywności ‘po drodze” dla młodzieży i dorosłych

30000

2 „Kluby Terapeutyczne dla dzieci , młodzieży i dorosłych”

56000

3 Klub ‘Uwaga dla Asa” dla dzieci ze szkół podstawowych

10000

.

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

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zadania
p

Kwota

0,00 zł

1 -

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zamówienia
p
1 -

Kwota

0,00 zł

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

L
p

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów
0%

0%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

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

Przedmiot kontroli

1 -

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004
r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Alicja Winiszewska
Prezes zarządu

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

20. 04. 2016

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

