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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. TARNÓW

Powiat M. TARNÓW

Ulica MOŚCICKIEGO Nr domu 14 Nr lokalu 

Miejscowość TARNÓW Kod pocztowy 33-100 Poczta TARNÓW Nr telefonu 14-688-90-17

Nr faksu E-mail twktarnow@o2.pl Strona www www.twk-tarnow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-03-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85054000800000 6. Numer KRS 0000022127

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

Marta Kozioł Prezes TAK

Jacek Dęboś Wiceprezes TAK

Lidia Leśniak Wiceprezes TAK

Ewa Latawska Sekretarz TAK

Barbara Borowicz Skarbnik TAK

Maria Prokop Członek 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

Barbara Milówka Przewodnicząca TAK

Niedżwiecka Maria członek TAK

Jadwiga Wiśniewska czlonek TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: 1) pomoc społeczna 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) działalność charytatywna 
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3) działalność naukowa, 
popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, 
rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz 
zapobiegania patologiom społecznym, 4) działalność w środowisku osób 
niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 5) działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych  i Polonii za granicą, 6) 
ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz 
profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, 
społecznej i zawodowej, 7) promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8) upowszechnianie i ochrona praw 
kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 9) działalność 
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych, 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 11) 
krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób 
niepełnosprawnych, 12) rozwój krajoznawstwa oraz różnych form 
wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i 
młodzieży, 13) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 14) 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób 
niepełnosprawnych, 15) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom 
społecznym jako źródłom niepełnosprawności, 16) upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 17) pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 18) 
upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako 
konsumentów, 19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób 
niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz, 20) promocja 
i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO 2



TWK realizuje swoje cele przez:  1) rozwijanie działalności 
popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego  przekazu, 2) 
prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań naukowych, 3) 
współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz 
samorządami i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami 
wyznaniowymi, a także partnerami zagranicznymi o profilu 
rehabilitacyjnym, socjalno – społecznym i naukowym i popularno 
naukowym, 4) współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 5) organizację zjazdów, kongresów, 
konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów, 6) 
udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,  7) 
występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób 
niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie 
projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,  8) 
organizowanie działalności pomocowej , instruktażowej i doradczej, grup 
wsparcia w różnych schorzeniach, wspomaganie rozwoju dzieci 
niepełnosprawnych i młodzieży, organizowanie zespołów problemowych, 
klubów, banków pomocy terapeutycznych, grup twórców 
niepełnosprawnych, 9) organizowanie m.in.: specjalistycznych turnusów 
rehabilitacyjnych, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów 
aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych, 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego życie osobom 
niepełnosprawnym, domów dziennego pobytu, rehabilitacji domowej, 
imprez okazjonalnych i integracyjnych, 10) udzielanie pomocy materialnej 
i organizacyjnej oraz wsparcia psychologicznego  osobom poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych, 11) 
udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej sprawcom wypadków 
komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu, 12) rozwój i 
prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym 
doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy,  13) 
organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym m.in.: 
kolonii, obozów, spartakiad, wycieczek, zimowisk, 14) organizowanie 
zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek 
krajowych i zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i klubów 
sportowych, 15) prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z 
zakresu celów TWK, 16) prowadzenie ośrodków, poradni i innych 
placówek diagnostycznych, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,   17) prowadzenie ośrodków i placówek 
zapewniających opiekę i pomoc osobom w podeszłym wieku i 
wykluczonym społecznie,  18) organizowanie specjalistycznej pomocy 
osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, 19) organizowanie wczesnej 
interwencji dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  i dzieci 
niepełnosprawnych, 20) współpraca w realizacji programów państwowych 
i społecznych dotyczących rehabilitacji i profilaktyki, 21) prowadzenie 
kształcenia specjalnego obejmującego dzieci i młodzież wymagającą 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być 
prowadzone w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  
przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego,  szkoły integracyjnej, szkoły z oddziałami 
integracyjnymi, 22) prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
23) prowadzenie poradni specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I   ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO :
1.„ Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu - 
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rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną  i lokomocję”.
Przedmiotem zadania była kompleksowa aktywizacja społeczna i ruchowa pacjentów 
z zaburzoną sprawnością narządu ruchu. Pacjenci. biorący udział w zadaniu, to osoby cierpiące na choroby o podłożu 
neurologicznym, reumatycznym oraz zespoły pourazowe. Zastosowana rehabilitacja ruchowa  miała na celu niwelowanie 
dysfunkcji wynikających z uszkodzenia narządu ruchu tj. zaburzenie równowagi i koordynacji ciała, ograniczenie siły i wydolności 
mięśniowej, ograniczenie ruchomości stawów, bolesność pourazowa i przewlekła w następstwie chorób przebytych i 
współistniejących oraz ograniczenie wydolności oddechowo-krążeniowej. 
Kompleksowa rehabilitacja była ściśle związana z współpracą lekarzy, fizjoterapeutów 
i psychologa, co pozwoliło na skuteczne osiągnięcie wydolności psychofizjologicznej w zakresie możliwym do uzyskania przez 
każdego pacjenta, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia danej osoby.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem przy ul. 
Mościckiego 14. Rehabilitacja odbywała się w  sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt taki jak:. UGUL , materace, drabinki 
rehabilitacyjne, rotory, rower rehabilitacyjny, bieżnia, orbitrek, atlas, taśmy Thera- Band, stepery, piłki do ćwiczeń, ciężarki, 
sprężyny, stolik do ćwiczeń manualnych.
Główną formą wsparcia dla biorących udział w zadaniu była rehabilitacja ogólnoustrojowa  ze szczególnym uwzględnieniem 
kinezyterapii oraz muzykoterapii. Z tych form wsparcia skorzystało 21 osób.
Projekt  współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

2  „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących
 dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie 
stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”.

Przedmiotem zadania była rehabilitacja w postaci udzielania świadczeń na rzecz osób chorych przewlekle oraz osób obłożnie 
chorych ze znacznie upośledzoną/ograniczoną funkcją poruszania się, w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia. Zakresem 
przedmiotowym obejmującym zadanie było świadczenie usług rehabilitacyjnych w domu chorego dostosowanych do jego 
indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Działaniem poprzedzającym realizację świadczeń rehabilitacyjnych było badanie 
lekarskie, określające aktualny stan zdrowia pacjenta oraz dobór odpowiednich działań fizjoterapeutycznych. Osobom objętym 
działaniami zadania przysługiwało wsparcie psychologiczne wg. indywidualnych potrzeb i za zgodą pacjenta. W ramach zadania 
realizowana była edukacja zdrowotna pacjentów i członków rodziny przez lekarzy specjalistów.
Całość zadania  była zrealizowana w miejscu zamieszkania chorego (w domach pacjentów).
Wizyta lekarska miała na celu ustalenie indywidualnego planu działania (określenia zakresu  niepełnosprawności narządu ruchu, 
wskazania rodzaju  zabiegów, metodyki postępowania rehabilitacyjnego oraz konieczności pomocy psychologa). Podczas trwania 
wizyty w domu pacjenta u wszystkich potrzebujących pacjentów lekarze przeprowadzili działanie edukacyjne w zakresie 
pielęgnacji pacjenta przewlekle chorego, funkcjonowania pacjenta przewlekle chorego w środowisku, możliwości pozyskania i 
użytkowania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego  i środków pomocniczych oraz profesjonalne doradztwo w zakresie ulg i 
uprawnień osoby niepełnosprawnej. Pacjenci zostali poinformowani o możliwościach korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, 
sanatoriów, zakładów leczniczo-opiekuńczych i pomocy psychologa. Po zakończeniu rehabilitacji lekarze przeprowadzili badanie 
kontrolne, oceniające efektywność zastosowanej terapii.
Zabiegi rehabilitacyjne były wykonywane u pacjentów z zespołem zaburzeń narządu ruchu 
w następstwie chorób reumatycznych (np. RZS), chorób neurologicznych tj. stwardnienia
rozsianego oraz innych przewlekłych schorzeń narządu ruchu lub schorzeń powodujących niesprawność narządu ruchu. 
Zastosowana rehabilitacja w postaci indywidualnie dobranych zestawów ćwiczeń, metod fizjoterapeutycznych i zabiegów 
wspomagających była adekwatna do stopnia zaawansowania choroby, jej przyczyn i stanu ogólnego pacjenta.
Pacjenci biorący udział w zadaniu  mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Tematy spotkań dotyczyły aspektów 
psychologicznych związanych z długotrwałym unieruchomieniem i brakiem kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym- 
samotnością pacjentów oraz opieką nad przewlekle chorym.  Z tych form wsparcia skorzystało 22 osoby.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa 

II. ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZGODNIE Z ART. 36 
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  . 
Nasza organizacja realizowała zadanie zlecone przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod 
nazwą „ Bądź aktywny i bardziej samodzielny” ( konkurs nr 2/2016 – projekt wieloletni; realizacja od 1 kwietnia 2017 do 31 
marca 2019 r. ).  
Celem zadania było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
przez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji   ( ruchowej, neurologopedycznej, ogólnousprawniającej) , wsparcia 
psychologicznego oraz edukacji społeczno-prawnej i pomocy technicznej. Efektem finalnym projektu byla poprawa stanu 
zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i brakiem wiedzy.
     Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony, gdyż poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier 
psychologicznych  i uprzedzeń społecznych. Zamierzony efekt finalny projektu to przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez 
poprawę stanu zdrowia i samopoczucia osób niepełnosprawnych.
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Główną formą wsparcia dla biorących udział w zadaniu byla rehabilitacja ogólnoustrojowa  ze szczególnym uwzględnieniem 
kinezyterapii oraz muzykoterapii. Ponadto w realizowanym zadaniu beneficjenci mieli możność skorzystania  z innych form 
wsparcia w niepełnosprawności.
Rehabilitacja neurologopedyczna – lekarze  zakwalifikowali 11 BO z zaburzeniami mowy  do terapii logopedycznej (grupa 6-cio i 
5-cio osobowa). Dla każdej grupy zajęcia prowadzone były  1 raz w tygodniu 2h 
Zastosowano ćwiczenia w zakresie sprawności motorycznych, artykulacji i kinestezji artykulacyjnej, percepcji ruchowej, 
ćwiczenia oddechowe, emisyjne i prozodyczne. Zastosowano również ćwiczenia rozszerzające zakres rozumienia i wzbogacenia 
słownictwa oraz rozwijające umiejętność komunikowania się z otoczeniem.
Poradnictwo psychologiczne:
Indywidualne konsultacje przeprowadzone przez psychologa odbyły się w dniach:                                                                  
09.02.2018 – 8 osób. 28.02.2018r – 5 osób,  02. 05. 2018r – 5 osób.  09.05.2018 – 2 osoby,  29.05. 2018r – 6 osob, 01.08.2018 – 
8 osób,  08.08.2018 – 2 osoby, 14.11.2018r – 3 osoby,  21.11.2018r – 4 osoby, 26.11.2018 – 1   osoba.                                                
                                                                                                                                    Spotkanie z psychologiem miało na celu znalezienie 
przyczyn trudności funkcjonowania w życiu codziennym, wynikajacych z niepełnosprawności, wsparcie psychiczne 
umożliwiające odnalezienie się w chorobie, poprawę formy psychicznej zwiekszającej poziom motywacji do działania , poczucia 
własnej wartości, zwiększenie aktywności społecznej,  ułatwienie integracji i przeciwdziałanie izolacji. 
Indywidualne porady społeczno – prawne
Odbyły się w dniach : 
07.02.2018 – 5 osób, 02.05.2018 – 5 osób, 29.08.2018r. – 5 osob,   16.11.2018r  - 3 osoby, 21.11.2018 r – 3 osoby, 
Celem było indywidualne poradnictwo dotyczące problemów prawnych, z jakimi na co dzień borykają się osoby 
niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin.                          Informacje o dostępnych usługach i sprzęcie rehabilitacyjnym.
Beneficjentów poinformowano o dofinansowaniach i zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze stosowane w róznych rodzajach niepełnosprawności, o dofinansowaniach z NFZ oraz dofinansowaniach do 
likwidacji barier architektonicznych               i technicznych. W tym celu wykorzystano informatory i foldery dla osób 
niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Ponadto do pomocy rehabilitantom i beneficjentom zaangażowano 8 wolontariuszy. 
Projekt współfinansowany ze środków PFRON .

ASOS 2018
Sprawozdanie  zadanie pt. Podziel się czasem – nie bądź sam
Okres realizacji od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. 
Celem głównym realizowanego zadania była poprawa jakości życia wśród min. 70 seniorów (osób 60+) niepełnosprawnych, w 
tym min. 20 seniorów (osób 60+) z ograniczoną samodzielnością - mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów tj. 
tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego do 31 grudnia 2018 roku– Cel ten został osiągnięty. W realizowanym zadaniu 
uczestniczyło łącznie 89 seniorów w tym 21 seniorów z ograniczoną samodzielnością. Trwałym rezultatem zrealizowanego 
projektu było stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia seniorów z niepełnosprawnością ruchową oraz niesamodzielnych, a 
także stałego Klub Seniora dla ON. Podpisano również z 6 seniorami – uczestnikami projektu umowy wolontariatu o współpracy 
na rzecz wsparcia TWK przy kontynuacji spotkań klubowych oraz na rzecz wsparcia seniorów niesamodzielnych. Cel główny 
został osiągnięty w wyniku realizacji 3 celów szczegółowych. Cel szczegółowy nr 1 - Wzrost kompetencji z zakresu usług 
asystenckich i opiekuńczych dla seniorów o ograniczonej samodzielności wśród min. 40 niepełnosprawnych seniorów (60+) – 
mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego do 31 grudnia 2018r. - Cel został 
osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów dot. działań prospołecznych i samopomocowych oraz opieki nad 
seniorami niesamodzielnymi. Seniorzy opiekunowie wzięli również udział w 8 spotkaniach z ekspertami zajmującymi się 
seniorami zależnymi i następnie rozpoczęli proces wspierania 21 seniorów o ograniczonej samodzielności. Cel szczegółowy nr 2 
– Poprawa jakości życia i wzrost aktywności min. 20 seniorów (60+) o ograniczonej samodzielności - mieszkańców Tarnowa i 
okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego do 31 grudnia 2018r. Cel został osiągnięty poprzez 
kompleksowe wsparcie 21 seniorów o ograniczonej samodzielności w szczególności poprzez usługi opiekuńcze i asystenckie 
oferowane przez rówieśników (42 seniorów niepełnosprawnych), doradztwo prawne i psychologiczne oraz innowacyjny kurs 
obsługi komputera. Cel szczegółowy nr 3 – Budowanie/wzrost więzi wśród min. 70 seniorów (osób 60+) niepełnosprawnych, w 
tym seniorów o ograniczonej samodzielności - mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego, 
dąbrowskiego do 31 grudnia 2018r. Cel został osiągnięty poprzez cotygodniowe spotkania tematyczne z zakresu poszukiwania i 
rozwijania różnorodnych zainteresowań, wspólne wyjścia do teatru, kina, na basen. Dodatkowo cel został osiągnięty w wyniku 
realizacji ogniska oraz wyjazdów relaksacyjnych i wizyty studyjnej w Przemyślu. W trakcie całego projektu w ramach 
cotygodniowych spotkań zostało przeprowadzonych łącznie 31 spotkań tematycznych z zakresu rozwijania różnorodnych 
zainteresowań, w tym seniorzy zorganizowali 11 spotkań. Wszystkie spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród seniorów co potwierdzała duża frekwencja podczas każdego spotkania. W każdym spotkaniu uczestniczyło min. 22 
niepełnosprawnych seniorów. Ponadto seniorzy zorganizowali 4 wyjścia do kina, 1 wyjście do teatru, 1 wyjazd do muzeum oraz 
40 karnetów na basen. W spotkaniach i wyjściach pod opieką seniorów opiekunów uczestniczyło również kilku seniorów 
niesamodzielnych. Wszystkie cotygodniowe spotkania oraz wspólne wyjścia i wyjazdy seniorów uczestniczących w projekcie 
umożliwiły nawiązanie nowych znajomości, poznania ciekawych ludzi w tym także seniorów oraz przyczyniły się do nawiązania 
bliższych relacji między uczestnikami projektu. Fotorelacje ze wszystkich spotkań oraz wyjazdów są zamieszczone na stronie 
www.twk-tarnow.pl w zakładce galeria ASOS 2018 – „Podziel się czasem – nie bądź sam!”.
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Zadanie  współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

IMPREZY REKREACYJNE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE:
Impreza rekreacyjna „Majówka Tarnowska 2018”

16 maja 2O18 r. na kempingu „Pod Jabłoniami”  odbyła się „Majówka Tarnowska 2O18” dla  90 członków TWK. Uczestnikami 
spotkania byli mieszkańcy Tarnowa posiadający stopień niepełnosprawności.
Spotkanie to miało na celu aktywne  spędzenie czasu i integrację osób niepełnosprawnych. Spotykając się w dużej grupie, osoby 
niepełnosprawne mają szanse zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie, podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami 
oraz  umiejętnością poruszania się w miejscach publicznych, jak również korzystania z pomocy różnych instytucji. Takie 
spotkania aktywizują ludzi i zachęcają ich do opuszczania domu, do otwarcia się na innych, przezwyciężania nieśmiałości i  
wstydu wywołanego niepełnosprawnością lub pokonania innych oporów psychicznych. 
Liczba członków TWK chętnych do udziału we wszystkich organizowanych w ciągu roku spotkaniach, a także ich atmosfera 
świadczą o tym, jak bardzo są one potrzebne.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON.  

Impreza turystyczna  - wycieczka jednodniowa:   Chochołów
 Dnia 30 lipca 2018r. została zorganizowana impreza turystyczna – wycieczka na baseny termalne do Chochołowa. W wycieczce 
uczestniczyło 52 osoby niepełnosprawne mieszkańcy miasta Tarnowa.  Trasa wiodła z Tarnowa przez Nowy Sącz, Krościenko, 
Nowy Targ do Chochołowa. Podczas jazdy pani Maria Prokop informowała uczestników o ciekawych historycznie miejscach i 
mijanych obiektach.  Celem wyjazdu była forma rehabilitacji wodnej- w wodach termalnych. Chochołowskie Termy to 30 
basenów i beczek wypełnionych wodą termalną o właściwościach leczniczych i terapeutycznych. Kąpiel w wodach termalnych to 
nie tylko rozrywka, lecz również korzyść dla zdrowia. Woda siarkowa i woda solankowo jodowana korzystnie wpływają na 
skórę, układ krwionośny oraz na stawy , a także pomagają w leczeniu miażdżycy, cukrzycy i problemów reumatycznych. 
Uczestnicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich basenów rekreacyjnych i leczniczych.
Po kąpielach uczestnicy w miarę swoich  możliwości zdrowotnych,  spacerując po Chochołowie podziwiali zabytkowe 
zabudowy, czyli charakterystyczne dla Tatr drewniane chałupy.
Wycieczka miała na celu przede wszystkim zapoznać członków TWK z ciekawym miejscem w naszym kraju, a także skorzystać z 
dobroci kąpieli i aktywnie spędzić czas nie tylko w basenach rekreacyjnych ale także w basenach zdrowotnych
 Każda impreza sprzyja integracji grupy z podobnymi problemami zdrowotnymi. Przed wycieczką niepełnosprawni mają 
zadanie, które zmusza ich do przygotowania do podróży, zaplanowania dnia, a już będąc w grupie wśród innych, podobnie 
dotkniętych chorobami narządu ruchu czy neurologicznych mogą pozbyć się kompleksów i nieśmiałości.
Imprezy  dofinansowana ze środków PFRON.  

Impreza rekreacyjna:„Bądźmy razem”

W dniu 20 września 2018 r. odbyło się  impreza rekreacyjna  „ Bądźmy razem” dla członków TWK oraz zaproszonych gości. 
Spotkanie zostało zorganizowane   na kempingu
 „Pod Jabłoniami” przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowie. 
W spotkaniu wzięło udział 85członków TWK osób niepełnosprawnych  oraz zaproszeni goście i członkowie rodzin.
Celem imprezy było zmobilizowanie członków TWK do spotkania w szerszym gronie osób niepełnosprawnych, podobnie 
przeżywających  swoje choroby. Już samo  przygotowanie do imprezy wymaga od chorych   wielu czynności, zaplanowanie 
całego dnia, dojazdu środkami MPK lub indywidualnym   przewozem. W razie potrzeby zorganizowanie opieki. Dla niektórych to 
spory trud fizyczny i psychiczny. Spotkanie w tak dużym gronie, często z osobami nieznanymi, również wymaga odpowiedniego 
zachowania, otwarcia na innych, dostosowania się do sytuacji,  do zachowań innych . Nowe, życiowe zjawiska  powodują, że 
trzeba przełamywać swoje kompleksy, nieśmiałość, utwierdzać wiarę w swoje możliwości, zdolności. Tańce przy dobrej muzyce 
też przyczyniają się do podniesienia dobrego samopoczucia, a także są rodzajem rehabilitacji, która podnosi nie tylko dobry 
nastrój, ale  i fizyczną formę. Jest to też radość ze spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi i sposób na poznanie nowych znajomych 
i przeżywanie tylko dobrych uczuć, zapomnienie o problemach zdrowotnych czy życiowych.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON.  

Impreza kulturalna – „Spotkanie opłatkowe seniorów”

 W dniu 13.12.2018r odbyła się w restauracji „BRISTOL” w Tarnowie impreza kulturalna    pn: „Spotkanie opłatkowe seniorów 
2018”-  członków Towarzystwa Walki   z Kalectwem Oddział w Tarnowie. Lokalizacja uwarunkowana była dobrą dostępnością 
dla ludzi chorych oraz wielkością lokalu – umożliwiająca swobodne przemieszczanie się osób o kulach. 
Uczestnikami organizowanej „ Wigilii” byli mieszkańcy Tarnowa, seniorzy posiadający jedną z grup inwalidzkich lub orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności oraz zaproszeni goście.   Celem spotkania był aktywny wypoczynek osób niepełnosprawnych wśród 
swoich znajomych. Możliwość spotkania z innymi chorymi, czasem bardziej niepełnosprawnymi, jest bodźcem do pracy nad 
sobą, nad swoją niepełnosprawnością, nad zmianą patrzenia na swoją sytuację życiową. Uczestnictwo w spotkaniu  uświadamia 
chorym,  iż niepełnosprawność nie wyklucza ich ze społeczności i brania czynnego udziału w życiu stowarzyszenia. Odzyskują 
wiarę we własne siły   i możliwości. Innymi słowy – czują się potrzebni, co korzystnie wpływa na ich stan psychiczny. Odświętna 
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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)

nie dotyczy

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

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

atmosfera, śpiewy, dobry humor pozwoliły choć na chwilę zapomnieć o bólu, cierpieniu i troskach dnia codziennego. Dzielenie 
się problemami z innymi powoduje, że jest nam lżej.                                                                                                                                           
           
Z obserwacji uczestników oraz z chęci uczestniczenia w kolejnym spotkaniu wynika, że cele zorganizowanej imprezy zostały w 
pelni osiągnięte. 
        Impreza dofinansowana ze środków PFRON.

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

Współpraca z centralnymi i terenowymi 
organami władzy państwowej oraz 
samorządami. Ochrona i promocja zdrowia 
wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka 
niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji  
leczniczej społecznej i zawodowej. Budzenie i 
pogłębianie wrażliwości społecznej różnych 
środowisk do działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Organizowanie imprez 
okazjonalnych, integracyjnych, kulturalno-
oświatowych, o charakterze rekreacyjnym, 
sportowym. Udzielanie pomocy materialnej i 
organizacyjnej osobom niepełnosprawnym  i ich 
rodzinom w różnorodnych formach.

94.99.Z 10 139,00 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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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) 330 631,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 330 631,87 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 139,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 294 694,92 zł

w 
tym:

0,00 zł

123 014,00 zł

30 500,00 zł

141 180,92 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25 797,25 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 139,70 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: 318 826,00 zł 10 139,70 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

318 826,00 zł 10 139,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 2 000,00 zł

2 Imprezy kulturalne, rekreacyjne,poznawcze 3 329,70 zł

3 Pomoc materialna osobom niepełnosprawnym 4 810,00 zł

1 Dopłata do rehabilitacji w lokalu 1 200,00 zł

2 Dopłata do rehabilitacji domowej 800,00 zł

3 Impreza turystyczna - wycieczka do Chochołowa 1 500,00 zł

4 Impreza kulturalna -Spotkanie opłatkowe seniorów 1 829,70 zł

5 Dofinansowanie do leczenia niepełnosprawnego Dariusza 4 810,00 zł

w 
tym:

6 306,00 zł

19 491,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 805,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

26 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

204 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)

4 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 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 141 180,92 zł

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

141 180,92 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 

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) 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)  

0,00 zł

15 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) 

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 osób

w 
tym:

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

15 osób

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 141 180,92 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 141 180,92 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 „ Ograniczanie negatywnych 
skutków przewlekłych 
chorób narządu ruchu 
powodujących dysfunkcję 
narządu ruchu - rehabilitacja 
medyczna  ogólnoustrojowa 
poprawiająca sprawność 
manualną  i lokomocję”.

Przedmiotem zadania była 
kompleksowa aktywizacja 
społeczna i ruchowa pacjentów 
z zaburzoną sprawnością 
narządu ruchu.. Zastosowana 
rehabilitacja ruchowa  miała na 
celu niwelowanie dysfunkcji 
wynikających z uszkodzenia 
narządu ruchu tj. zaburzenie 
równowagi i koordynacji ciała, 
ograniczenie siły i wydolności 
mięśniowej, ograniczenie 
ruchomości stawów.

Gmina Miasta Tarnowa 11 000,00 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

0,00 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

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 „Ograniczanie negatywnych 
skutków przewlekłych 
chorób narządu ruchu 
powodujących
 dysfunkcję narządu ruchu - 
rehabilitacja domowa osób 
obłożnie chorych na 
stwardnienie rozsiane, 
reumatoidalne zapalenie 
stawów oraz inne przewlekłe 
schorzenia narządu ruchu”.

Rehabilitacja  domowa  
przyniosła  wymierny efekt w 
postaci zwiększenia sprawności 
ruchowej, poprawy lokomocji u 
większości pacjentów, a u 
pozostałych osób pozwoliła 
utrzymać wydolność fizyczną na 
dotychczasowym  poziomie. U 
wszystkich niepełnosprawnych 
rehabilitacja miała korzystny 
wpływ na podniesienie jakości 
życia codziennego i rodzinnego, 
jak również na samopoczucie i 
równowagę psychiczną dzięki 
propagowaniu zachowań 
prozdrowotnych.

Gmina Miasta Tarnowa 19 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Bądź aktywny i bardziej 
samodzielny

Celem zadania było zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych ruchowo z 
orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności przez 
prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji   ( ruchowej, 
neurologopedycznej, 
ogólnousprawniającej) , 
wsparcia psychologicznego oraz 
edukacji społeczno-prawnej i 
pomocy technicznej. Efektem 
finalnym projektu byla poprawa 
stanu zdrowia, obniżenie 
poziomu lęku spowodowanego 
niepełnosprawnością i brakiem 
wiedzy.

PFRON 130 309,95 zł
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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

Marta Kozioł Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-24

Druk: NIW-CRSO 15


