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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. EUGENIUSZA 
HORBACZEWSKIEGO

Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-130 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 509-685-328

Nr faksu E-mail 
sekretariat@potrafiepomoc.org.pl

Strona www www.potrafiepomoc.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-05-06

2008-05-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02074765700000 6. Numer KRS 0000303590

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

Adam Komar Prezes Zarządu 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

Joanna Popko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Nastaga Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Kuczyński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI 
ROZWOJOWYMI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Nadrzędnym celem działania fundacji jest powołanie i prowadzenie 
ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto celem Fundacji jest:
• pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
• ochrona i promocja zdrowia,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
• działalność charytatywna,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• wszechstronna działalność w zakresie ochrony i ratowania zdrowia i życia 
dzieci niepełnosprawnych z chorobami rozwojowymi.

Fundacja prowadzi swoją działalność statutową na rzecz ogółu 
społeczności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• pomoc w organizowaniu warsztatów i kursów, które umożliwią ludziom 
zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji,
• zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy o osobach z 
niepełnosprawnościami,
• współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym,
• współpracę z instytucjami doradztwa zawodowego i poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego,
• organizowanie spotkań i pogadanek terapeutycznych na tematy 
związane z problemami osób z niepełnosprawnościami,
• podejmowanie inicjatyw proekologicznych, 
• prowadzenie działalności wydawniczej,
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, w tym 
organizowanie festiwali, festynów, konkursów i innych imprez publicznych, 

• organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego, czasu wolnego, 
imprez sportowo- rekreacyjnych,
• wspieranie przedsiębiorczości młodzieży,
• organizowanie zbiórek, kwest pieniężnych wśród firm w kraju i za 
granicą,
• pozyskiwanie sponsorów,
• promocja, wspieranie wolontariatu, w tym w środkach masowego 
przekazu, 
• współpracę z pokrewnymi organizacjami samorządowymi w kraju i za 
granicą,
• tworzenie bazy informacyjnej dotyczącej działalności fundacji,
• działania informacyjne i promocyjne fundacji,
• prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności 
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 
2020 r. poz. 295, 567 z późn. zm.) oraz na zasadach tam przewidzianych 
jako działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)- odpłatnej i nieodpłatnej jako podmiot 
leczniczy,
• realizacja działań na rzecz poprawy jakości życia osób z 
niepełnosprawnościami oraz wymagających wsparcia ze względu na stan 
zdrowia lub wiek, wraz z ich aktywizacją społeczno- zawodową, 
• organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania fundacji w 2021 roku
• Końcówka ubiegłego roku = ponad 700 podopiecznych i 705 indywidualnych subkont (o około 30 więcej niż rok wcześniej)

• W zeszłym roku wspólnie zebraliśmy ponad 17 000 kg nakrętek, dzięki pozyskanym z tego tytułu środkom, możemy 
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finansować między innymi rehabilitację podopiecznych fundacji.

• Kamieniem milowym w działalności Fundacji było przyjęcie pierwszego pacjenta w nowoutworzonym Centrum Diagnostyczno-
Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego, to pierwsza w Polsce taka inicjatywa. W ciągu całego ubiegłego 
roku lekarze, terapeuci i psychologowie związani z naszym Centrum odbyli 8124 wizyt lekarskich, terapeutycznych, konsultacji. 
W Centrum znajduje się ponad 20 gabinetów, obiekt jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na szczególną 
uwagę zasługuje liczba przyjmujących specjalistów lekarzy i terapeutów. Składała się na nią, w 2021 roku, grupa ponad 70 osób.

Wyjątkowość stanowią; pierwszy na Dolnym Śląsku i jeden z nielicznych w kraju, dostępny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy 
oraz jedyna w Polsce Szkołą Rodzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie mogą też liczyć osoby z 
niepełnosprawnością w utworzonym Instytucie Dostępności, gdzie wysokospecjalistyczna kadra rehamanagerów i terapeutów 
zajęciowych udziela wsparcia w obszarach takich jak poradnictwo , dobór sprzętu specjalistycznego, treningi samodzielności w 
mieszkaniu treningowym.

Zrealizowane projekty:

W zeszłym roku realizowaliśmy dziewięć zadań i projektów dofinansowanych i finansowanych z funduszy publicznych. Poniżej 
prezentujemy je wraz z danymi:

1. „Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności”, czyli regularne wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla 180 osób z 
orzeczeniami o niepełnosprawności. Ten projekt współfinansowany przez PFRON, jest olbrzymim wyzwaniem logistycznym, ale 
dającym też ogromną satysfakcję, bo możemy bezpłatnie zaoferować to, co dziecku i dorosłemu z niepełnosprawnością jest 
niezbędne – badanie potrzeb i po ich ustaleniu – dostosowane wsparcie terapeutyczne i psychologiczne. Rekrutację 
rozpoczęliśmy w maju, projekt trwa do marca 2023 roku.

2. „Opieka Wytchnieniowa w Gminie Wrocław”, czyli oferta bezpłatnej opieki nad osobą z niepełnosprawnością lub seniorem w 
specjalnie w tym celu wyremontowanym i dostosowanym Mieszkaniu Opieki Wytchnieniowej przy ul. Horbaczewskiego we 
Wrocławiu. Kiedy wyspecjalizowany personel całodobowo zajmuje się gościem Mieszkania, krewny czy małżonek – stały 
opiekun – ma szansę odpocząć. Projekt “Opieka Wytchnieniowa w Gminie Wrocław” współfinansowany jest przez Gminę 
Wrocław. W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystało 50 mieszkańców Wrocławia, otrzymali w sumie 7730 godziny opieki. 
Koszt projektu to 501 000,00 zł.

3. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, czyli bezpłatna asystentura, obejmująca między innymi: wsparcie przy 
załatwianiu spraw w urzędzie, banku, na poczcie, w czasie zakupów, pomoc w przemieszczeniu się oraz przy wykonywaniu 
codziennych czynności. Pomogliśmy 43 osobom, które skorzystały z 10 225 godzin wsparcia. Całkowity koszt projektu to 450 
670,00 zł. To projekt finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

4. „Półkolonie dla wrocławskich dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”, czyli wsparcie dla rodziców w trudnym okresie 
wakacji, kiedy w szkołach i w wielu ośrodkach trwają letnie przerwy, a niewielu rodziców może sobie pozwolić na dwa miesiące 
urlopu. W dwóch bezpłatnych wakacyjnych turnusach, w pełnym rygorze sanitarnym, wzięło każdorazowo udział 30 dzieci, w 
sumie zaoferowaliśmy 180 godzin opieki. Półkolonie to zadanie powierzone przez miasto Wrocław. Całkowity koszt realizacji 
zadania to 160 000,00 zł.

5. „Rozmowa bez Barier w czasie pandemii COVID-19” i „Rozmowa bez Barier w czasie pandemii COVID-19, cz.2”, czyli bezpłatne 
konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ich otoczenia, które w związku z pandemią i 
obostrzeniami odczuwają lęk. Obie części projektu dotyczyły całej Polski i były finansowane przez PFRON. Wzięło w nich udział w 
sumie 105 osób, zaoferowaliśmy 707 godzin wsparcia. 

6. „ABC wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”, czyli bezpłatne sesje z psychologiem, seksuologiem, terapeutą 
zajęciowym, fizjoterapeutą, reha-managerem, spotkania warsztatowe z dietetykiem klinicznym czy warsztaty “‘Rodzina bez 
Barier”. Z 783 godzin terapeutycznych skorzystało 50 osób. To projekt współfinansowany przez PFRON. Koszt realizacji – 102 
105,00 zł, w tym    2 745,00 zł to wkład własny naszej Fundacji.

7. „WROCŁAW BEZ BARIER ” to określenie szeregu działań, dla których nazwa projektu jest wspólnym mianownikiem. W 2021 
roku w ramach projektu zorganizowaliśmy:
- integracyjny flash mob „Wrocław bez Barier – Potrafię Pomóc” we wrocławskim Rynku z udziałem kilkuset osób;
- na ekranach kina „Nowe Horyzonty” pokazaliśmy spot o rzadkiej chorobie, zespole Pradera i Williego (PWS), a na ulicach 
Wrocławia rozdaliśmy ulotki i pomarańcze (kolor pomarańczowy symbolizuje PWS);
- przygotowaliśmy dwujęzyczną wystawę plenerową poświęconą tematyce chorób rzadkich;
- przeprowadziliśmy plebiscyt "Wrocław bez Barier" nagradzający instytucje, osoby, firmy, które w dziedzinie dostępności mogą 
stanowić wzór dla innych;
- ponad tysiąc osób bezpośrednio lub online wysłuchało konferencji o leczeniu, rehabilitacji i edukacji w odniesieniu do chorób 
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rzadkich.
Całkowity koszt projektu wyniósł 96 355,00 zł, z czego 51 355,00 zł było wkładem własnym Fundacji. „Wrocław bez Barier” 
został dofinansowany przez PFRON.

8. „Aktywność społeczna Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Dostępności”, czyli bezpłatne, indywidualne wsparcie 
terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty, reha-managera. To 216 godzin wsparcia dla 18 osób. Całkowy koszt realizacji projektu to 
73 410,00 zł, w tym 2 800,00 zł stanowiło udział własny naszej Fundacji. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

9. „Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością” – pierwsza w Polsce szkoła i warsztaty skierowane do 
przyszłych rodziców oraz osób, które dopiero rozważają rodzicielstwo, a są osobami z niepełnosprawnościami lub z chorobami 
przewlekłymi. Zespół specjalistów dzielił się profesjonalną wiedzą  dotyczącą ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, 
wzmacniając kompetencje rodzicielskie. W 2021 roku z 158,5 godzin zajęć skorzystało łącznie 20 osób. Wrocławska Szkoła 
Rodzenia realizowana jest we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia ze środków Gminy Wrocław.
W ubiegłym roku rozszerzyliśmy działalność: można nas znaleźć nie tylko przy ulicy Horbaczewskiego, ale też przy ul. 
Budziszyńskiej we Wrocławiu, gdzie od czerwca prowadzimy świetlicę „Tacy Sami”, wspierającą osoby dorosłe z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną i ich rodziny. Z zajęć z psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, 
seksuologiem, rehamanagerem i dietetykiem klinicznym korzystało tam 50 osób.

KAMPANIE SPOŁECZNE

• 23 lutego wystartowała kampania społeczna „Wrocław Bez Barier to Ludzie”. Na wrocławskie tory wyruszył tramwaj 
pokazujący osoby, miejsca i inicjatywy, które przyczyniają się do zwiększania integracji społecznej. Inauguracja kampanii była 
okazją do rozmów o dostępności. Wydarzenie relacjonowane było przez kilkunastu dziennikarzy. W późniejszym czasie do 
kampanii zostały włączone 4 autobusy MPK, również prezentujący działania findacji w obszarze wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami

• 28 lutego, w Dniu Chorób Rzadkich, w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego 
specjaliści, pacjenci i ich rodziny oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mówili o wyzwaniach, jakie stawia życie z 
rzadką chorobą, o możliwościach leczenia i terapii oraz wspierania pacjentów. W tym wyjątkowym dniu gościł u nas Prezydent 
Wrocławia, Jacek Sutryk, i dziennikarze, dzięki którym to ważne przesłanie „poszło w świat” 

• 21 marca, w Światowym Dniu Zespołu Downa (Trisomii 21), razem z naszymi wolontariuszkami – Karoliną i Olą oraz 
specjalistami Centrum - zastanawialiśmy się, jak wyglądałby świat, gdyby rządziły nim osoby urodzone z zespołem Downa. I 
doszliśmy do wniosku, że – na przykład – w takim świecie w oświadczeniu majątkowym wymieniałoby się listę swoich przyjaciół, 
a Instytut Pamięci Narodowej miałby tylko dobre wspomnienia 

• 2 kwietnia ruszyła kampania społeczna „Mam autyzm – nie oceniaj, spróbuj mnie zrozumieć”. Przesłanie kampanii obecne 
było na plakatach w co najmniej kilkudziesięciu miejscach we Wrocławiu oraz na ekranach wrocławskiego MPK. 
Pomysłodawczynie kampanii, wolontariuszki – Wiktoria Nosewicz i Agata Golanowska – pracowały pod okiem dr Dominiki 
Zawadzkiej z naszego Centrum. Ich pracę doceniła m.in. kapituła konkursu "Młode Talenty". Wiktoria i Agata znalazły się w 
ścisłym finale konkursu w obszarze "Sukces w zakresie działalności społecznej”.

• W maju udało się zorganizować warsztaty „Wchodzę w rolę” dla 185 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu, w 
czasie których uczestnicy mogą zadać pytania o różne rodzaje niepełnosprawności i wczuć się w rolę osoby z 
niepełnosprawnością. Dzieci mogły spróbować swoich sił poruszając się na wózkach, przy pomocy balkoników, o kulach czy przy 
pomocy białej laski, dowiedziały się, dlaczego nie wolno głaskać psa przewodnika i mogły zobaczy swoją szkołę z innej 
perspektywy, zakładając gogle imitujące różne wady wzroku. Niestety, z powodu pandemii kolejne zaplanowane na poprzedni 
rok warsztaty nie mogły się odbyć.

• Pod koniec maja solidaryzowaliśmy się z osobami urodzonymi z zespołem Pradera i Williego (PWS), choroby wiecznego głodu. 
Na ekranach wrocławskiego MPK oraz w Kinie Nowe Horyzonty pojawiły się spoty kampanii społecznej o PWS. Nasi 
wolontariusze przechodniom rozdawali pomarańcze i ulotki. Kolor pomarańczowy symbolizuje PWS.

• Na początku września we wrocławskim Rynku w czasie integracyjnego koncertu kilkaset osób razem z nami posłuchało, jak 
brzmi „Wrocław bez Barier”. Flash mob z udziałem naszego ambasadora, Andreya Tikhonova, Respect Wrocław Choir i orkiestry 
pod dyrekcją Mariusza Dziubka był radosny, kolorowy, ale skłaniał też do zadumy. Wspominaliśmy Bartłomieja Skrzyńskiego – 
patrona naszego Centrum. Bartek urodził się z dystrofią mięśniową Duchenne'a – rzadką chorobą, ale swoim życiem udowodnił, 
że nie liczy się siła ciała, lecz ducha. Przełamywał stereotypy, współtworzył Wrocław bez barier, integrował. Wydarzenie w Rynku 
było też podsumowaniem rowerowej wyprawy wzdłuż linii brzegowej Bałtyku, której podjęli się Ola i Sebastian – wolontariusze 
Fundacji „Potrafię Pomóc”. Razem z wrocławskim krasnalem Życzliwkiem w mijanych państwach promowali ideę Wrocławia bez 
Barier, spotykając się z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowym oraz reprezentantami rządu. 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 4



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)

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

1720000

134

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• We wrześniu i w październiku spacerowicze na wrocławskim Bulwarze Dunikowskiego oglądali naszą dwujęzyczną plenerową 
wystawę o chorobach rzadkich.

• W październiku zakończyła się rowerowa podróż Mateusza Łazarowicza, terapeuty naszej fundacji, który – ku pamięci swoje 
śp. żony – Ani – postanowił zdobyć 20 szczytów Korony Gór Polski. Celem podróży było też m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie 
odpowiedniej opieki okołoporodową i na zajęcia organizowanej przez naszą Wrocławską Szkołę Rodzenia dla Osób z 
Niepełnosprawnością.

• Jesienią szkoliliśmy również wolontariuszy, którzy zgłosili się do udziału w projekcie „Aktywność Społeczna Osób z 
Niepełnosprawnością w Instytucie Dostępności”. Motywem przewodnim spotkania była asystencja osobista dla osób z 
niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów wolontariusze wcielali się w rożne role, starając wyobrazić sobie, jak wygląda 
pokonywanie przeszkód przez osoby w różnymi niepełnosprawnościami.

• Nasza fundacja była też jedną z organizacji, współtworzących kampanię społeczną „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To 
ja!", która powstała na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i miała za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców i 
mieszkanek Wrocławia na temat funkcjonowania, udogodnień oraz savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami. Wideo, 
plakaty i wystawa rozmieszczone były w przestrzeni publicznej stolicy Dolnego Śląska oraz dostępne w internecie, projekt 
obejmował również działania edukacyjne w placówkach oświaty. Kampania była efektem spotkań wrocławskiej Grupy 
Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności Przestrzeni Publicznej oraz Usług, którą tworzy ponad 30 
wrocławskich organizacji i instytucji.

• 10 grudnia w czasie poświęconej chorobom rzadkim konferencji medyczno-terapeutycznej ogłosiliśmy laureatów Plebiscytu 
„Wrocław bez Barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego, który organizujemy we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. Konkurs ma na celu uhonorowanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, które przyczyniają się do 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Tak by o dobrych pomysłach zrobiło się głośno! Laureaci z zeszłego roku to:
 w kategorii Dostępność Bez Barier - Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj Wrocław;
 w kategorii Integracja Bez Barier - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o.
 w kategorii Innowacje Bez Barier - Laboratorium Tyfloinformatyczne - Politechnika Wrocławska
 w kategorii CSR Bez Barier - Bank Millenium SA
 w kategorii Kultura Bez Barier - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 w kategorii Miejsce pracy Bez Barier - WPT - Wrocławski Park Technologiczny S.A. za projekt Integracyjny Inkubator 
Przedsiębiorczości SKRZYNIA.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

W okresie sprawozdawczym fundacja 
podejmowała się licznych działań na rzecz OzN. 
Prowadzone były warsztaty uświadamiające- 
edukacyjne we wrocławskich szkołach i 
przedszkolach, zorganizowano wystawę w 
przestrzeni publicznej dotyczącą chorób 
rzadkich, zorganizowano konferencję naukową 
nt. chorób rzadkich, kontynuowano prace 
związane z powstaniem Kompleksu Potrafię 
Pomóc. Swoją działalność rozpoczęło Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich 
im. Bartłomieja Skrzyńskiego, gdzie wsparcie 
otrzymują osoby z chorobami rzadkimi i 
ultrarzadkimi oraz ich rodziny. W Centrum 
organizowana jest skoordynowana opieka 
uwzględniająca aspekt medyczny, terapeutyczny 
i społeczny. W ramach Centrum nawiązano 
współpracę z Fundacją SMA. Kontynuowano 
również działalność opieki wytchnieniowej w 
dostosowanymi mieszkaniu. Zaopiekowano się w 
nim osobami o szczególnych potrzebach w 
okresie do 2 tygodni, w czasie którym ich 
rodzice/ opiekunowie mogli odpocząć. 
Prowadzono grupy wsparcia dla rodzin z 
niepełnosprawnościami, konsultacje 
psychologiczne, nieodpłatną rehabilitację dla 
podopiecznych.

85.60.Z 2 954 496,80 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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne 
Chorób Rzadkich to pierwsze w Polsce 
miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i 
skoordynowaną terapię dla osób z całej 
Polski z chorobami rzadkimi, z 
niepełnosprawnościami, ale też dla osób 
pełnosprawnych z zaburzeniami 
koncentracji , pamięci, dla dzieci z 
trudnościami w uczeniu się i dla ich rodzin. 
Znajdują się w nim zarówno gabinety 
specjalistyczne jak i terapeutyczne. 
Usługi świadczone przez Centrum 
realizowane są w ramach następujących 
jednostek:
1. Instytut Dostępności
2. Poradnia endokrynologiczna
3. Poradnia neurologiczna
4. Poradnia pediatryczna
5. Poradnia ortopedyczna
6. Poradnia chirurgiczna
7. Poradnia logopedyczna
8. Poradnia otolaryngologiczna
9. Poradnia okulistyczna
10. Poradnia genetyczna
11. Poradnia psychologiczna
12. Poradnia psychiatryczna
13. Poradnia ginekologiczno- położnicza
14. Poradnia żywieniowa
15. Poradnia neonatologiczna
16. Poradnia internistyczna
17. Poradnia leczenia bólu
18. Poradnia gastroenterologiczna
19. Poradnia immunologiczna
20. Dział fizjoterapii:
• Integracja sensoryczna
• Terapia ręki i stopy
• Fizjoterapia NDT Bobath, Vojta,
• Fizjoterapia ogólna (masaże, 
kinesiotaping, haczykowanie, terapia 
rozejścia się mięśnia prostego, fizjoterapia 
uroginekologiczna, chostonoszenie)
• Terapia zajęciowa (usługi rehamenagera, 
terapia Snoezelen, arteterapia)
• Terapia wybiórczości pokarmowej
21. Pracownia USG

86.90.E 840 726,18 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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3 309 760,68 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 227 827,62 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) 8 422 638,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 576 374,28 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 780 339,58 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 28 105,85 zł

e) pozostałe przychody 37 819,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 996 478,82 zł

2.4. Z innych źródeł 1 888 571,59 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

521 279,25 zł

740 648,18 zł

965 900,19 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

w 
tym:

0,00 zł

509 481,98 zł

486 996,84 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 880 223,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -309 812,38 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 527 436,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 568 291,25 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: 8 632 989,68 zł 4 568 291,25 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 696 151,14 zł 2 954 496,80 zł

2 090 151,96 zł 840 726,18 zł

0,00 zł

67 858,49 zł

773 424,89 zł

5 403,20 zł 0,00 zł

1 Koszty związane z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych 2 141 248,16 zł

1 Koszty związane z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych 2 141 248,16 zł

2 Koszty związane z działalnością Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego Chorób Rzadkich im. 
Bartłomieja Skrzyńskiego

840 726,18 zł

773 068,27 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 103 281,40 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

103 176,74 zł
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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)

31 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)

18,50 etatów

135 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

0 osób fizycznych

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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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 2 480 700,70 zł

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

2 480 700,70 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)

6 510,23 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)  

1 213,42 zł

56 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)

17 osób

w 
tym:

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

16 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

46 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 217 680,53 zł

1 142 562,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

31 373,10 zł

- inne świadczenia 43 745,19 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 263 020,17 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 528 564,93 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 952 135,77 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

11 418,24 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 Opieka Wytchnieniowa w 
Gminie Wrocław

Celem zadania było 
zapewnienie chwili wytchnienia 
rodzinom/ opiekunom osób 
wymagających wsparcia, by 
mogli nabrać sił i energii na 
kontynuowanie opieki nad 
bliskimi.

Gmina Wrocław 500 000,00 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

43 403,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 13



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)

2 WROCŁAWSKA SZKOŁA 
RODZENIA dla osób z 
niepełnosprawnością

Celem zadania było 
przygotowanie kobiety i 
mężczyzny z określoną 
niepełnosprawnością do 
rodzicielstwa oraz promowanie 
wartości rodziny pomimo 
niepełnosprawności. Działania 
obejmowały wsparcie  jej 
uczestników od momentu 
rozważania decyzji o 
rodzicielstwie do okresu po 
porodzie z uwzględnieniem 
podejmowanych złożonych 
obowiązków rodzicielskich 
uwzględniające edukację 
zdrowotną i kształtowanie 
postaw prorodzicielskich w 
indywidualnym toku nauczania.

Gmina Wrocław 70 000,00 zł

3 ZORGANIZOWANIE 
PÓŁKOLONII DLA 
WROCŁAWSKICH DZIECI I 
MŁODZIEŻY
Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
2021

Zapewnienie 
wysokospecjalistycznej opieki 
półkolonijnej w
dostosowanym obiekcie dla 
osób z niepełnosprawnościami, 
pod okiem 
wysokospecjalistycznej kadry, 
by rodzice/opiekunowie mogli
realizować się zawodowo bez 
konieczności narażenia na 
zwolnienie z pracy z powodu 
nieobecności.

Gmina Wrocław 160 000,00 zł

4 Rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych zlecana 
ze środków PFRON- 
"Wrocław bez Barier" edycja 
II

Przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej na rzecz OzN i 
przeciwdziałanie ich 
dyskryminacji. Podniesienie i 
wzmocnienie świadomości 
społecznej w zakresie 
zrozumienia potrzeb OzN oraz 
współdziałanie w 
rozwiązywaniu ich problemów.

Gmina Wrocław ze środków PFRON 45 000,00 zł

5 Jak nie My, to kto? Alpy 2021 Organizacja wyjazdu 
zagranicznego dla trzech osób z 
niepełnosprawnością ruchową, 
posiadających I stopień 
niepełnosprawności, by pokazać 
że osoby z 
niepełnosprawnościami mogą 
czynnie uczestniczyć w życiu 
społecznym oraz mimo 
niepełnosprawności można 
spełniać swoje marzenia.

Gmina Wrocław 10 000,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Interdyscyplinarna pomoc 
dla samodzielności

Zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnościami  
poprzez zastosowanie 
kompleksowych, ciągłych i 
adekwatnych do wieku, stanu 
zdrowia i poziomu 
funkcjonowania form wsparcia 
przydzielanych na podstawie  
indywidualnie zdiagnozowanych 
potrzeb.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

773 942,19 zł

2 Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnościami- 
edycja 2020-2021

Rozpowszechnienie usługi 
asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu 
społecznym osób 
niepełnosprawnych.

Skarb Państwa- Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej

450 670,00 zł

3 Rozmowa bez barier w czasie 
pandemii COVID-19, cz.2

Wsparcie psychologiczne osób, 
które w wyniku obostrzeń 
pandemicznych odczuwają lęk, 
niekontrolowane emocje, które 
są spowodowane 
wprowadzonymi obostrzeniami, 
zmianami w przepisach, 
wcześniejszą sytuacją związaną 
z zamknięciem placówek 
edukacyjnych i zakładów pracy 
oraz przejściem na naukę i 
pracę zdalną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

99 990,00 zł

4 ABC wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami i ich 
rodzin

Organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów i warsztatów 
dla członków rodzin OzN, 
opiekunów, kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub 
społecznej OzN, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących procesu integracji 
OzN w najbliższym środowisku i 
społeczności lokalnej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

99 360,00 zł

5 Aktywność społeczna Osób z 
Niepełnosprawnością w 
Instytucie Dostępności

Głównym założeniem projektu 
było zwiększenie aktywności 
społecznej OzN na rzecz dobra 
wspólnego poprzez udział w 
działaniach w Instytucie 
Dostępności. Podczas
zajęć uczestnicy zwiększyli 
świadomość o istniejących 
rozwiązaniach, dostosowaniach 
związanych z
mieszkaniem, włączeniem 
społecznym, wychodzeniem z 
wykluczenia społecznego oraz 
nowościami
sprzętowymi, które są 
ułatwieniem w codziennym 
życiu osoby z 
niepełnosprawnością.

Narodowy Instytut Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

70 610,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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

Adam Komar Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Potrafię Pomóc spółka z o.o. 022201477          
 

ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław 51,00 51,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 16


