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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-05-17

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

2001-10-15

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

Andrzej Zorek Prezes zarządu TAK

Beata Liwowska Zastępca Prezesa TAK

Borowicz Barbara Skarbnik TAK

Mirosława Cichacz-Kotapka Sekretarz TAK

Stanisław Starzyk 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

Maria Prokop Przewodnicząca TAK

Maria Niedźwiecka Członek TAK

Ewa Latawska Członek TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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)                       

TWK realizuje swoje cele przez: 
1) rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków 
masowego przekazu,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań naukowych, 
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 
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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 :
 „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 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-05-17 3



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 21 osób.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa – kwota 21 000,00zł

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  „Niepełnosprawność nie musi Cię pokonać !"      ( konkurs nr 1/2020 – projekt roczny; ( realizacja od 1 kwietnia 2021 do 
31 marca 2022 r. ). 
   W 2021r w zadaniu uczestniczyło 80 ON. 
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 była 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.       
Formy wsparcia dla biorących udział w zadaniu:
  Rehabilitacja usprawniająca aparat ruchu. Zajęcia odbywały się  w grupach czteroosobowych w każdy  poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek po 2 godziny /grupę. W  okresie sprawozdawczym na zakwalifikowanych 81 BO rehabilitację ukończyło 80 BO, 
Rehabilitacja była prowadzona na sali przystosowanej do ćwiczeń w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem przy ul. 
Mościckiego 14, na dostępnym sprzęcie tj. UGUL, materace, drabinki rehabilitacyjne, rotory, rower rehabilitacyjny, bieżnię, atlas, 
platformę wibracyjną, taśmy tera band, leżanki, stepery, piłki do ćwiczeń, ciężarki, sprężyny, stół do ćwiczeń manualnych.
W programie wg Indywidualnego Planu Działania zastosowano następujące ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, w odciążeniu- 
czynne, wolne z oporem, redresyjne,  równoważne,  kontrola prawidłowej postawy, oddechowe, nauka chodu i korekcja chodu, 
ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz PNF i elementy terapii powięziowej.
Zajęcia dla grupy wyniosły 44 h - dwa razy w tygodniu przez 2 h.( 44h/grupa*20 grup=880h)
        Rehabilitacja ogólnousprawniająca  z elementami muzykoterapii - 80 BO zostało podzielonych na grupy liczące po 4 osoby 
(20 grup).
Zastosowano ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczeniach z piłkami, kijkami, taśmami, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe. 
Zajęcia te wzbogacone były zabawami muzycznymi, kształtowanie poczucia rytmu, tempa oraz  integrujące grupę.
Zajęcia dla każdej z grup wynosiły 2 h w tygodniu. (22 h/grupę*20grup =440 h)
        Rehabilitacja neurologopedyczna – lekarze  zakwalifikowali 10 BO z zaburzeniami mowy (2 grupy 5-cio osobowe). Dla każdej 
grupy zajęcia prowadzone były 1x w tyg. po 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.( 2 gr. *8 h/m*10m=160h)
        Poradnictwo psychologiczne – z porad psychologa skorzystało  69 osób po 2 spotkania,  6 osób po 1 spotkaniu.  W  trakcie 
spotkań zastosowano metody pozwalające na określenie barier  w życiu osobistym, społecznym i zawodowym, sposoby 
pokonywania własnych ograniczeń  i lepszego komunikowania się.
        Poradnictwo społeczno/prawne  - z porad skorzystało 30 osób.
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Przekazana została wiedza w zakresie przysługujących osobom niepełnosprawnym ulg i uprawnień oraz zagrożeń mogących 
spowodować skutki prawne. Wykorzystano KPK, KPA, KC, KP, wydawnictwa prawne i dzienniki ustaw program LEX.
      Informacja o dostępnych usługach i sprzęcie rehabilitacyjnym. W spotkaniu dotyczącym poradnictwa na temat likwidacji 
barier architektonicznych, procedury uzyskania zmiany stopnia niepełnosprawności z pogorszenia stanu zdrowia –uczestniczyło 
59 BO. W szkoleniu na temat dofinansowania z NFZ oraz pokazie nowoczesnego sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – 
skorzystało65 BO.
      W trakcie realizacji projektu dla beneficjentów została zakupiona woda mineralna. Woda wydawana była podczas ćwiczeń. 
 Dla beneficjentów dojeżdżających na rehabilitację, po złożeniu oświadczenia o cenie biletu  i przedstawienia zestawienia 
kosztów dojazdu, zostały przelane pieniądze na wskazane przez dojeżdżającego konto. 
        Ponadto do pomocy rehabilitantom i beneficjentom zostali zatrudnieni wolontariusze (5 osób).
Projekt współfinansowany ze środków PFRON  w wysokości  168 517,03 zl

III  Przełam bariery - wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z podregionu tarnowskiego.
Projekt był realizowany w okresie: 2021-09-01 - 2021-12-15
W ramach realizacji zadania osiągnięte zostały następujące rezultaty ilościowe i jakościowe.
a) rezultaty ilościowe:
- druk 250 plakatów informacyjnych,
- druk 500 ulotek informacyjnych,
- opracowanie 3 filmików podsumowujących zadanie (zamieszczenie filmików na stronie www.twk-tarnow.pl oraz fb),
- przeprowadzenie 16 godzin warsztatów dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin. 
Przeprowadzone warsztaty przekazały uczestnikom wiedzę i umiejętności pomocne w rozwiązywaniu problemów życiowych z 
jakimi spotyka się rodzina z dzieckiem  z niepełnosprawnością,
- uczestnictwo w warsztatach 20 osób (dzieci, młodzież z niepełnosprawnością oraz członkowie rodzin osób z 
niepełnosprawnością),
- doradztwo indywidualne
W ramach tego działania przeprowadzone było doradztwo indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami oraz członków ich 
rodzin. Prowadzone doradztwo dotyczyło indywidualnych kwestii i problemów związanych z życiem codziennym uczestników 
działania. Podczas indywidulanych konsultacji poruszane były różne problemy przedstawiane przez uczestników z którymi 
borykają się zarówno oni jak i ich rodziny. Konsultacje prowadzone były w formie online/telefonicznie.
b) rezultaty jakościowe:
- poprawa kondycji psychofizycznej uczestników zadania,
- poprawa poczucia własnej wartości wśród uczestników projektu.
Realizacja całego zadania przyczyniła się do osiągnięcia głównego celu tego zadania tj. wsparcie osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej oraz kreowanie właściwych postaw społecznych. Cel ten został 
osiągnięty poprzez zapewnienie uczestnikom zadania dostępu do warsztatów motywacyjnych oraz poradnictwa 
indywidualnego. Skorzystanie z tej formy wsparcia wzbogaciło ich wiedzę o umiejętności służące rozwiązywaniu problemów 
życiowych  z jakimi spotyka się rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnościami .
  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 17 550,00 zl

IV. IMPREZY REKREACYJNE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE:
1. Impreza integracyjna  „Majówka Tarnowska 2021
 „Tarnowska Majówka 2021” odbyła się 27.05.2021 na terenie CAMPINGU nr 202   „Pod Jabłoniami”
Wzięło w niej udział 80 członków TWK. Uczestnicy spotkania to mieszkańcy Tarnowa z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.
 Zajęcia te dają możliwość aktywnego spędzenia czasu i integrację osób niepełnosprawnych. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej takie spotkania aktywizują ludzi i zachęcają do wyjścia z domu, otwarcia się na innych i pokonania oporów 
psychicznych wywołanych niepełnosprawnością.
Spotkania te wyzwalają chęć pracy w grupie. Otwarcia się do ludzi i wzrostu aktywności towarzyskiej. Wzrostu wartości 
samopoczucia. Są to niekiedy jedyne sposoby oderwania się od szarości życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. 
Wyzwalają chęci pokazania się i samorealizacji. Pokazania się na zewnątrz, co niesie za sobą samozadowolenie i wzrost 
samopoczucia.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON w wysokości 3002,22 zł

2.Wycieczka autokarowa - Krynica, Muszyna, Piwniczna
 Wycieczka autokarowa Krynica, Muszyna, Piwniczna, odbyła się  24.06.2021r. Wzięło w niej udział 50 mieszkańców Tarnowa z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Osoby biorące udział w wycieczce to członkowie TWK mieszkańcy Tarnowa posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Tego typu grupowe wycieczki po ograniczeniach wywołanych pandemią, poza doznaniami turystycznymi pozwalają na aktywne 
spędzenie czasu i integrację osób niepełnoprawnych.  Zachęcają do wyjścia z domu, otwarcia się na innych i pokonania oporów 
psychicznych. Pozwala zapomnieć o swojej niesprawności. To jest zachęta do pracy i bycia w grupie. To pozwala na wzrost 
wartości samopoczucia. Wyzwalają chęci pokazania się i samorealizacji. To wszystko niesie za sobą samozadowolenie.
Chęć uczestnictwa członków TWK , entuzjazm uczestników, wspaniała atmosfera – wszystko to pokazuje jak bardzo potrzebne 
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jest kontynuowanie takich działań dla niepełnosprawnych.
Wycieczka dofinansowana ze środków PFRON w wysokości 3054,60 zł

3.Wycieczka autokarowa – Krosno, Korczyna
 Wycieczka autokarowa Tarnów – Krosno – Korczyna – Tarnów odbyła się 29.07.2021. Wzięło w niej udział 50 osób z Tarnowa 
członków TWK z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
    Edukacja kulturalna i rekreacyjna jest kluczowym mottem naszej organizacji. Wspólne wyjazdy, organizacja spotkań są okazją 
wyrwania się seniorów z domu, od codziennych obowiązków. Niesie to za sobą poprawę samopoczucia, spełnienia i 
zadowolenia. Podnosi stopień zdrowia psychicznego tak potrzebnego osobom w wieku senioralnym. 
Nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego jest sprawienie, aby nasi seniorzy nie czuli się wykluczeni społecznie. Możliwe 
to jest poprzez zmianę stylu życia, aktywne spędzenie wolnego czasu, oraz udział w życiu społecznym poprzez organizację 
wycieczek, spotkań seniorów, wyjście do kina czy teatru. Wszystko to sprawi że nasi uczestnicy będą mogli poprawić swoją 
kondycję psychiczną, fizyczną oraz rozwijać  swoje zainteresowania co w konsekwencji przełoży się na korzyści dla innych 
mieszkańców naszego miasta.
Wycieczka dofinansowana ze środków PFRON w wysokości 2531,47 zł

4.Wycieczka autokarowa  - Kielce, Kadzielnia, Chęciny
Wycieczka autokarowa Tarnów –Kielc –Kadzielnia –Chęciny -Tarnów odbyła się 29.07.2021. Wzięło w niej udział 50 osób z 
Tarnowa członków TWK z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Potrzeby wskazujące na konieczność wykonania zadania;
- Wykształcenie wśród osób potrzeby dbania o własne zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną
- Zmiana stereotypowych perspektyw wieku podeszłego i zachowanie niezależnego trybu życia.
- Nabycie umiejętności współpracy w grupie.
- Integracja i wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami.
- Zmniejszenie zakresu zjawiska izolacji i marginalizacji 
- Zwiększenie aktywności społecznej seniorów.
Wycieczka dofinansowana ze środków PFRON w wysokości 2617,20 zł

5. Impreza integracyjna – Ognisko - „Pożegnanie lata”
 Impreza rekreacyjna  „Ognisko – pożegnanie lata” odbyła się 23.08.2021. Wzięło w niej udział 80 osób z Tarnowa członków TWK 
       z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Zajęcia te dają możliwość aktywnego spędzenia czasu i integrację osób niepełnosprawnych. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej takie spotkania aktywizują ludzi i zachęcają do wyjścia z domu, otwarcia się na innych i pokonania oporów 
psychicznych wywołanych niepełnosprawnością. Spotkania takie to:
-rozwój więzi i stosunków międzyludzkich
-integracja i aktywizacja społeczna niepełnosprawnych
-aktywizacja osób niepełnosprawnych
-przeciwdziałanie izolacji społecznej
-wzmocnienie poczucia własnej wartości
       Spotkania te wyzwalają chęć pracy w grupie. Otwarcia się do ludzi i wzrostu aktywności towarzyskiej. Wzrostu wartości 
samopoczucia. Są to niekiedy jedyne sposoby oderwania się od szarości życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. 
Wyzwalają chęci pokazania się i samorealizacji. Pokazania się na zewnątrz, co niesie za sobą samozadowolenie i wzrost 
samopoczucia.
Wycieczka dofinansowana ze środków PFRON w wysokości 3054,50 zł

6. Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Ustroniu Morskim oś. „Zagłębie”
 Pobyt 41 seniorów członków TWK i zaproszonych gości odbył się w terminie 
03.11.2021 – 16.11.2021r. Był to pobyt rehabilitacyjno – wypoczynkowy i w dużym stopniu integracyjny. Przypisaną nadmorską  
rehabilitację  umiejętnie połączono z działaniami kulturalno-oświatowymi , które przyczyniły się do większego zacieśnienia więzi 
międzyludzkich w społeczności członków TWK. 
Projekt sfinansowany ze środków prywatnych oraz ze środków PFRON – dofinansowania osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności do turnusu rehabilitacyjnego.

7. Impreza integracyjna „Spotkanie opłatkowe seniorów” 
Impreza integracyjna „Spotkanie opłatkowe seniorów” odbyła się 16,12.2021. Wzięło w niej udział 80 osób z Tarnowa członków 
TWK z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Są to głównie osoby starsze w dużej mierze samotne ze schorzeniami narządu ruchu.
Spotkania te dają możliwość aktywnego spędzenia czasu i integrację osób niepełnosprawnych. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej takie spotkania aktywizują ludzi i zachęcają do wyjścia z domu, otwarcia się na innych i pokonania oporów 
psychicznych wywołanych niepełnosprawnością.
 Spotkania te wyzwalają chęć pracy w grupie. Otwarcia się do ludzi i wzrostu aktywności towarzyskiej. Wzrostu wartości 
samopoczucia. Są to niekiedy jedyne sposoby oderwania się od szarości życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. 
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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

220

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Wyzwalają chęci pokazania się i samorealizacji. Pokazania się na zewnątrz, co niesie za sobą samozadowolenie i wzrost 
samopoczucia.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON w wysokości 2667,00

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 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 10 808,59 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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10 808,59 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 223 994,08 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 258 908,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 808,59 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 248 100,02 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 24 105,94 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

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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

38 550,00 zł

185 444,08 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 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 12 710,16 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 710,16 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: 259 821,24 zł 12 710,16 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

259 819,99 zł 12 710,16 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,25 zł

0,00 zł

1 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 3 700,00 zł

2 Pomoc materialna osobom niepełnosprawnym 4 720,00 zł

3 Imprezy rekreacyjno-kulturalne 4 290,16 zł

1 Dofinansowanie do rehabilitacji w lokalu 2 000,00 zł

2 Dofinansowanie do rehabilitacji domowej 1 700,00 zł

3 Dofinansowanie do leczenia D. Gorskiego 2 700,00 zł

4 Dofinansowanie do leczenia P. Kwietnia 2 020,00 zł

5 Dofinansowanie do imprezy rekreacyjno-kulturalnej wycieczki do Krynicy do Kielc do Krosna 4 290,16 zł

0,00 zł

w 
tym:

5 508,00 zł

18 597,94 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 -249 011,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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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1.2. 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

16 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

213 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 100 832,18 zł

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

100 832,18 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

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

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

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

5 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 100 832,18 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 100 832,18 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 
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 w domu pacjenta. Z 
rehabilitacji domowej 
skorzystało 21 ON.

Urząd Miasta Tarnowa 21 000,00 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 Przełam bariery - wsparcie 
dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami  z 
podregionu tarnowskiego.

Realizacja całego zadania 
przyczyniła się do osiągnięcia 
głównego celu tego zadania tj. 
wsparcie osób 
niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji i integracji 
społecznej oraz kreowanie 
właściwych postaw 
społecznych. Cel ten został 
osiągnięty poprzez zapewnienie 
uczestnikom zadania dostępu 
do warsztatów motywacyjnych 
oraz poradnictwa 
indywidualnego. Skorzystanie z 
tej formy wsparcia wzbogaciło 
ich wiedzę o umiejętności 
służące rozwiązywaniu 
problemów życiowych z jakimi 
spotyka się rodzina.

Urząd Marszałkowski 17 750,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 "Bądź aktywnymi 
niezależnym" oraz 
„Niepełnosprawność nie 
musi Cię pokonać !"

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 była poprawa 
stanu zdrowia, obniżenie 
poziomu lęku spowodowanego 
niepełnosprawnością i brakiem 
wiedzy.

PFRON 168 517,03 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

Andrzej Zorek Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-05-17
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