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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica NOWOSIELECKA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-466 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-831-00-77

Nr faksu 22-831-00-76 E-mail biuro@ptsr.waw.pl Strona www www.ptsr.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14028520900000 6. Numer KRS 0000110888

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

dr Elżbieta Doraczyńska Przewodnicząca Rady TAK

dr Maria Kassur Wiceprzewodnicząca 
Rady

TAK

Józefa Teresa Chmielewska Skarbnik Rady TAK

Bożena Urbaniak-Persson Sekretarz Rady TAK

Stanisław Sienkiewicz członek Rady TAK

Anna Szczepaniak Członek Rady 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 Okarma Przewodnicząca TAK

Piotr Radziszewski Wiceprzewodniczący TAK

Katarzyna Szydłowska Sekretarz TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze 
stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na gruncie 
Konstytucji RP i mającą na celu:
1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania 
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, 
kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych, jako 
proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, 
by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze 
stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między 
tymi grupami,
4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem 
rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele swoje realizuje przez:
1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami 
służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami 
pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-
bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej 
oraz zawodowej, a także współdziałanie w
organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla 
chorych,
3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i 
bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,
4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem 
rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie 
właściwych postaw przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu i własnych publikacji,
5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych 
dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz 
specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu 
ich zaspokajania - zwłaszcza w zakresie:
- ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, 
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im 
rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o 
ich usunięcie,
- opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze 
stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z 
ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz 
zasad jego realizacji,
- opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i 
pracę osób ze stwardnieniem rozsianym.
6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i 
innych, a także obozów i wczasów,
7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami 
statutowymi Towarzystwa,
8. otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i 
ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do 
działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym,
10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
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11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób ze stwardnieniem rozsianym,
12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
14. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu 
statutowej działalności towarzystwa,
15.współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi zagranicznymi i międzynarodowymi,
16. reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w 
ramach uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich 
imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych 
toczących się przed organami władzy  publicznej,
17. przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, które są 
wynikiem choroby wśród chorych i ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzień 31 grudnia 2014r. było zarejestrowanych 1524 osoby, z czego 
804 to członkowie aktywni, czynnie uczestniczący w działaniach Stowarzyszenia, a 57 osób to 
członkowie wspierający i honorowi. W roku 2014 przyjęto 62 osoby.

Dzięki środkom uzyskanym w ramach dotacji, opłat, darowizn oraz wpłat z tytułu 1% w 2014 roku:
w ramach rehabilitacji ruchowej:
1. Przeprowadzono 188 h zajęć grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzględniających stopień 
niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2h. Łącznie z zajęć skorzystały 31 
osób.
2. Przeprowadzono 2038,5 h rehabilitacji domowej dla 56 osób najmniej sprawnych. Jedna osoba 
skorzystała z 36 godzin rehabilitacji.
3. Przeprowadzono 305,5 h masażu usprawniającego, z którego skorzystało 77 osób. Zajęcia odbywały 
się dwa-trzy razy w tygodniu po średnio 3h.
4. Przeprowadzono 135 h zajęć tai-chi. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 i 2 godziny i 
prowadzone były wg autorskiego programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung. Skorzystało z 
nich 21 osób. 
5. Przeprowadzono 67,5 h zajęć jogi. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godziny, skorzystały z 
nich 19 osoby. 
6. Przeprowadzono 65 godzin zajęć Metodą Feldenkraisa. Z zajęć skorzystało 24 osób.
7. Przeprowadzono zajęcia na basenie MSWiA, w których wzięło udział 19 osób. Zakupiono 60 
karnetów na ćwiczenia zespołowe i 48 karnetów na basen. Ćwiczenia w wodzie odbywały się dwa razy 
w tygodniu po 0,5 godziny.
8.  Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta, członkowie Towarzystwa mogli przez 1,5 
godziny korzystać z basenu i siłowni w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z możliwości takiej skorzystało 
10 osób.
9. Przeprowadzono ponad 146 h wsparcia logopedycznego, z którego skorzystało 11 osób.
10. Dofinansowano hipoterapię - 45 półgodzinnych jazd w Stajni Agmaja dla 7 osób.
11. Sfinansowano łącznie 1178 przejazdów transportem specjalistycznym na zajęcia rehabilitacyjne, 
warsztaty ceramiczne i arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, członków pełniących funkcje 
społeczne oraz asystentów z podopiecznymi. 

w ramach rehabilitacji społecznej
(w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej):
12. Sfinansowano blisko 12 167 h pracy asystentów u 52 osób.
13. W Ośrodku Artystycznym Nowolipie odbywały się raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w których 
uczestniczyło 15 - 20 osób w dwóch grupach, a także przeprowadzono 135 h zajęć arteterapeutycznych 
z których skorzystało 19 osób.
14. Przeprowadzono 48 dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia z psychologiem dla 15 osób.
15. Przeprowadzono indywidualne porady psychologiczne o łącznym wymiarze 105 godzin, z których 
skorzystały 29 osób.
16. Przeprowadzono 88 godziny zajęć z zakresu usprawniania funkcji poznawczych pn. „Główka 
pracuje”. Skorzystało z nich 31 osób.
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17. Udzielono 35 godzin porad prawnych, z których skorzystało 11 osób.
18. Pracownik socjalny udzielał porad socjalnych i informacji podczas 105 h dyżuru w biurze. Z porad 
skorzystało ok. 19 osób.
19. Specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego pełnił dyżury w biurze w wymiarze 105 godzin. Z jego 
pomocy skorzystało 25 osób.
20. Przeprowadzono szereg spotkań ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem, neurologiem, doradcą 
zawodowym, dietetykiem), szkoleń komputerowych, językowych i specjalistycznych, jak również 
wyjazdy na Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej dla ponad 100 
osób (chorych i ich opiekunów), które przystąpiły do projektu „Wsparcie osób ze stwardnieniem 
rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy”. Ponadto, osoby chętne 
skorzystały z pośrednictwa pracy, praktyk i staży w ramach projektu.
21. Zorganizowano 4 mniejsze spotkania integracyjne: spotkanie opłatkowe, zabawę karnawałową, 
spotkanie wielkanocne, Andrzejki, a także wyjścia kulturalne na koncerty jazzowe i muzyki poważnej do 
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.
22. Przeprowadzono szereg szkoleń dla wolontariuszy organizacji - z zakresu idei wolontariatu i 
specyfiki funkcjonowania Stowarzyszenia, komunikacji interpersonalnej, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej; warsztaty integracyjne z elementami treningu asertywności oraz szkolenia 
specjalistyczne – dla grupy wspierającej, redakcyjnej i sponsorsko-fundraisingowej. W szkoleniach 
wzięło udział 49 osób.
23. 10 maja 2014r. w sali 2108 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW miało miejsce 
spotkanie problemowe, podczas którego odbyła się prelekcja nt. „Deficyty funkcji poznawczych w SM”, 
który poprowadziła dr n.med. Katarzyna Ewa Polanowska – asystent naukowy w Pracowni 
Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej IPIN.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu, o czym świadczył aktywny 
udział słuchaczy i zadawanie licznych pytań do prowadzącej
Drugą część spotkania stanowiło Walne Zebranie Delegatów Oddziału Warszawskiego, które, z uwagi 
na brak wystarczającej liczby obecnych, rozpoczęło się w II terminie, tj o 11.30. Podczas Zebrania, po 
przedstawieniu treści dokumentów, przyjęto sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe za 2013r.

24. W okresie kwiecień – sierpień 2014r. zorganizowano 10 wyjść na imprezy kulturalne (spektakle 
teatralne, seanse kinowe itp., 5 wycieczek pieszych do ciekawych miejsc na terenie m.st. Warszawy 
wraz z ich zwiedzaniem i poczęstunkiem dla uczestników) oraz 5 spotkań z „ciekawymi ludźmi” – 
osobami, które swoją historią, dokonaniami oraz działaniami chcą podzielić się z innymi.

25. W związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Samorządu 
Województwa Mazowieckiego zorganizowano wyjazdy na warsztaty w których wzięło udział ponad 70 
osób. Warsztaty dotyczyły form terapii zajęciowej, podniesienia kondycji fizycznej i kulturalnej osób w 
wieku powyżej 60 roku życia (seniorów) oraz wsparcia dla wolontariuszy aktywnie działających w OW 
PTSR.

26. W dniach 10-15.08.2014 zorganizowano 6-cio dniowe rekolekcje ignacjańskie w domu 
rekolekcyjnym księży orionistów w Brańszczyku nad Bugiem. Rekolekcje prowadził ojciec Wacław 
Oszajca.

27.  27 sierpnia 2014r. już po raz dziewiąty odbył się Piknik Integracyjny. Tym razem został 
zorganizowany na terenie i we współudziale Ośrodka Rekreacyjnego Klubu Dowództwa Garnizonu 
Warszawa przy ul. Wał Miedzeszyński 381. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że na imprezę przybyło 
ponad 50 osób.
Podczas imprezy zostało zorganizowane ognisko oraz grill przygotowane przez firmę cateringową 
natomiast muzykę oraz prowadzenie zabawy zapewniła wolontariuszka, która zagrała utwory biesiadne 
na gitarze akustycznej. Piękna okolica, dostęp do nadwiślańskich piaszczystych plaż sprzyjało 
wypoczynkowi od zgiełku i codziennych trosk. Jak zwykle nie zawiodła firma cateringowa, której 
przepyszne potrawy bardzo smakowały uczestnikom imprezy.
Piknik został zorganizowany dzięki wsparciu wielu firm i ludzi dobrej woli. Dziękujemy bardzo, firmie 
Clipper, Fabryce Smaq, a także Dyrekcji Ośrodka Rekreacyjnego Klubu Dowództwa Garnizonu 
Warszawa za udostępnienie miejsca i pomieszczeń.
28. 17 listopada 2014 roku, w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbył się IV Koncert Charytatywny na 
rzecz członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pt. 
„Korzenie”.
Koncert honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. 
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Tegoroczny koncert został zatytułowany „Korzenie” ponieważ zabrał nas w podróż do korzeni jazzu i 
korzeni folkloru warszawskiego. W tym roku wystąpili dla nas Zespół Warszawa Kyiv Express oraz 
Kapela Praska – niezwykle utalentowane grupy muzyczne, które porwały uczestników różnymi 
utworami muzycznymi i wspaniałą zabawą.  Widownia zgromadzona w teatrze śpiewała razem z Kapelą 
Praską, która do wspólnej zabawy wciągnęła wszystkich. Prawdziwym wydarzeniem podczas koncertu 
był występ naszych członków, uczestników warsztatów tanecznych, którzy brawurowo zatańczyli 
„Deszczową piosenkę”. 
Całość wydarzenia, wraz z aukcją i loterią, poprowadzili Anna Zawiślak i Wojciech Wiliński – aktorzy 
teatralno-filmowi.
Serdecznie dziękujemy firmom i osobom prywatnym, które wsparły nasz koncert darami rzeczowymi. 
Byli to:
- Gołda Tencer – Dyrektor Teatru Żydowskiego,
- Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Polski Komitet Olimpijski
- Polski Związek Narciarski
- poseł Alicja Dąbrowska
- Jan Nowicki - aktor
- Pollena Uroda,
- Ewa Marlikowska z firmy „Niebieski koralik 3”
- Wydawnictwo Rebis
- Adam Baliński wraz z technicznymi pracownikami Teatru Żydowskiego.

29. 27 listopada 2014 r. odbyła się zabawa Andrzejkowa w sali Liceum Sióstr Nazaretanek. Podczas 
imprezy królowała muzyka i tańce a przekąski w formie kanapeczek przygotowali wolontariusze 
Towarzystwa.  
30. 6 grudnia 2014 r. w sali Liceum Sióstr Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 odbyło się 
spotkanie członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. 
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania działalności Oddziału w 2014 roku, które przedstawiła Pani 
Teresa Chmielewska – Skarbnik Rady Oddziału PTSR.
Kolejnym zaplanowanym punktem był wykład pt „pęcherza neurogennego i kłopotów z nietrzymaniem 
moczu” poprowadzony przez dr. Janusza Zajdę – urologa. Po wykładzie istniała oczywiście możliwość 
zadawania pytań oraz uzyskiwania dodatkowych ciekawych informacji. Następnie zostały wręczone 
godności Członków Honorowych dla dr. Janusza Zajdy oraz 
dr. Wojciecha Wichy. 
Jak co roku nie zapomniano również o podziękowaniu wolontariuszom i członkom, którzy wspierali nas 
w 2014 roku. Wyróżnienie  oraz drobny upominek otrzymali: Piotr Chodakiewicz, Tomasz Uzarowicz, 
Sebastian Lewczuk, Jerzy Lewandowski, Katarzyna Szydłowska, Katarzyna Czarnecka, Elwira Lachowicz, 
Anna Sobierańska, Urszula Dobrzyniec, Karol Bajer, Roman Chróst, Gabriela Peda, Jolanta Kaszyńska, 
Dorota Cejba, Magdalena Doraczyńska,  Marek Biarda, Mariusz Jarosz, Wojciech Pieńkowski, 
Aleksandra Krakowiak, Barbara Bienias, Adam Baliński, Katarzyna Rzeszowska, Tadeusz Ziętek, Patryk 
Lasak, Michał Śledziński, Sebastian Pazio, Łukasz Miecznikowski, Elżbieta Śledzińska, Maria 
Barbachowska,. Maria Murawska, Gabriela Balinska, Marek Zajączkowski, Konrad Siuda.
31. Jak co roku, przygotowano i z pomocą wolontariuszy rozwieziono paczki świąteczne osobom 
mieszkających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej.

w ramach działalności wydawniczej:
32. Zredagowano i wydano:
- 5 numerów kwartalnika "Nadzieja " każdy w nakładzie 1200 szt.
- Informator Oddziału Warszawskiego, w nakładzie 2200 szt.
- Broszurę nt diety w SM, w nakładzie 1500 szt.
33. Opracowano i wydrukowano ulotki (1 rodzaj), plakaty (1 rodzaj), a także kalendarze jednodzielne.

Ponadto:
• Niemal od początku działalności Stowarzyszenia wysyłane są życzenia urodzinowe do wszystkich jego 
członków. Od lat zajmuje się tym jedna z członkiń OW PTSR – Jolanta Kaszyńska – Wolontariusz.
• 14 września 2014r. wzięliśmy udział w VII już SyMfonii Serc – ogólnopolskiej kampanii informacyjnej 
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Przy stoisku Oddziału Warszawskiego PTSR  można było zasięgnąć informacji o działalności Oddziału, 
porozmawiać na temat rehabilitacji i leczenia. Można też było zaopatrzyć się w publikacje wydawane 
przez nasz Oddział. 
• 12 października 2014r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się uroczyste 
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zakończenie tegorocznej Symfonii Serc. Podczas Gali zostały wręczone honorowe odznaczenia PTSR „ 
Ambasador SM”, oraz podziękowania w formie tytułu  „Serce Serc”. Odznaczenia te przyznawane są 
osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w działania podnoszące świadomość społeczną na 
temat problematyki SM. Z Oddziału Warszawskiego PTSR otrzymali:
- odznaczenie „Ambasador SM” – Adam Baliński, Marek Juszczak
- odznaczenie „Serce Serc” – Zygmunt Wypych, Agnieszka i Tadeusz Gaccy, Siostra Karolina Łuczak, ks. 
Waldemar Borzyszkowski, prof. Stanisław Betley, 
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski prowadzi również Program 
Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR). W ramach tego programu chorzy zakładają 
indywidualne konta, na które mogą zbierać środki z darowizn i 1%, a następnie wydatkować je na ściśle 
określone cele związane z leczeniem i rehabilitacją SM. Na koniec 2014r. w PLiR uczestniczyły 32 osoby.

Projekty, w ramach których realizowane były powyższe działania to m.in.:
1) „Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM” 
Okres realizacji: 10.03.2014 – 31.12.2015r.
Źródło finansowania: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)

Celem projektu było zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, spowolnienie jej 
postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie 
możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. 
Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności fizycznej 
- zwiększenie aktywności społecznej
- poprawa stanu psychicznego
- wzrost świadomości zdrowotnej
osób ze stwardnieniem rozsianym, uczestników zajęć rehabilitacyjnych i innych działań realizowanych 
w ramach projektu.
W ramach projektu prowadzone były następujące działania:
- grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
- joga - zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
- tai-chi – gimnastyka relaksacyjno-koncentrująca,
- masaż usprawniający,
- zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i basen w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
- dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,

Rezultaty projektu:
- zwiększenie sprawności ruchowej,
- poprawa czynności chorych mięśni i stawów,
- poprawa koncentracji, stanu psychicznego oraz samopoczucia,
- poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
- zwiększenie aktywności społecznej.

2) „Wolontariusze filarem organizacji”
Okres realizacji: 01.02.2013 – 31.12.2015r.
Źródło finansowania: Urząd m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)

Celem realizacji zadania jest stworzenie trzech grup wolontariuszy, które poprzez zgłębienie wiedzy nt 
zagadnień  z danej dziedziny (pomoc najmniej sprawnym, opracowanie wydawnictwa, fundraising i 
sponsoring) i wzięcie udziału w szkoleniach i warsztatach będą wspierać statutową działalność Oddziału 
Warszawskiego PTSR.

Beneficjenci projektu uzyskali podstawową, a w kolejnych latach realizacji zadania rozszerzoną wiedzę z 
poszczególnych dziedzin. Projekt zakłada również szkolenia mające na celu ewaluację ich pracy np. 
superwizja, których celem będzie zacieśnienie więzi pomiędzy wolontariuszami.
Zakładamy następujące rezultaty projektu:
- aktywizacja osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez włączenie ich w 
prace wolontarystyczne,
- pozyskanie nowych wolontariuszy do realizacji działań statutowych Stowarzyszenia,
- pozyskanie przez wolontariuszy wiedzy z zakresu działania Stowarzyszenia oraz idei wolontariatu,
- wzmocnienie ich poczucia przynależności do organizacji,
- wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu dziedzin, w ramach których poszczególne grupy wolontariuszy 
będą świadczyli wsparcie,
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- wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności, zasad udzielania pierwszej pomocy, 
zastosowania psychodramy w radzeniu sobie ze stresem i rozwoju twórczości,
- wsparcie wolontariuszy biorących udział w projekcie ze strony Oddziału Warszawskiego PTSR poprzez 
szkolenia i warsztaty, jak również spotkania superwizyjne,
- integracja i wzmocnienie więzi w zespole, 
- zwiększenie wiedzy o stwardnieniu rozsianym, działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego wśród Warszawiaków,
- promocja wolontariatu, w szczególności wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem.

3) „Pozostań aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności” 
Okres realizacji: 03.02.2014 r. - 31.12.2015 r.
Źródło finansowania: Urząd m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) 

Celem ogólnym zadania była poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych 
na stwardnienie rozsiane oraz ich bliskich poprzez zapewnienie różnorodnego wsparcia w formie 
warsztatów i zajęć, aktywizujących ich w środowisku lokalnym.

W wyniku realizacji projektu u jego beneficjentów (osób niepełnosprawnych w związku z SM, 
mieszkańców m.st. Warszawy oraz ich bliskich) nastąpiły:
- wzrost poziomu samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje życie,
- poprawa stanu psychicznego, poczucia własnej wartości,
- zmniejszenie poczucia osamotnienia,
- podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z 
chorobą,
- podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie formalno-prawnych aspektów ich sytuacji życiowej, 
obowiązujących praw i obowiązków (w szczególności jako pacjenta, osoby niezamożnej, 
niepełnosprawnej, mieszkańca m.st. Warszawy, itd), przedstawienie możliwych form rozwiązania 
sytuacji, a także wsparcie w jej rozwiązaniu,
- zwiększenie sprawności neuropsychologicznej,
- integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego,
- wsparcie społeczne,
- wzrost aktywności społecznej.

4) „W poszukiwaniu rozwiązań II – wsparcie specjalistyczne dla chorych na SM i ich bliskich”
Okres realizacji: 15.07.2014r. – 31.10.2014r.
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Celem ogólnym zadania była poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych 
na stwardnienie rozsiane, poprzez zapewnienie im adekwatnego do potrzeb wsparcia w sytuacjach 
trudnych – wsparcia informacyjnego, technicznego, psychologicznego i prawnego.

Cele szczegółowe projektu: 
1. Motywowanie chorych na SM, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, do korzystania z pomocy 
z zewnątrz.
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności chorych w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 
związanych z chorobą.
3. Zwiększenie sprawności neuropsychologicznej chorych na stwardnienie rozsiane.
4. Podniesienie wiedzy i świadomości chorych na SM w zakresie formalno-prawnych aspektów ich 
sytuacji życiowej, obowiązujących praw i obowiązków, przysługujących uprawnień, dostępnych ulg.
5. Przedstawienie możliwych form rozwiązania trudnej sytuacji, a także wsparcie w jej rozwiązaniu 
6. Wspierane chorych na stwardnienie rozsiane w obszarach indywidualnego rozwoju zawodowego, 
rozwiązywanie problemów, ustalania celów.
7. Udzielanie informacji nt. sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w jego dostosowaniu do indywidualnych 
potrzeb chorego.
Cele powyższe były realizowane poprzez zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM 
wielowymiarowego wsparcia:
- informacyjnego, udzielanego przez doradców Punktu Informacji i Poradnictwa Specjalistycznego,
- kompleksowej pomocy psychologicznej wraz z mediacjami,
- poradnictwa prawnego,
- wsparcia specjalisty ds. sprzętu rehabilitacyjnego.
Na potrzeby projektu została również przygotowana informacja na stronie Stowarzyszenia oraz 
materiały informacyjne – ulotki.
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5) „Profesjonalny wolontariat – profesjonalne działanie”
Okres realizacji: 23.09.2014 – 30.11.2014r.
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zorganizowane zostały trzydniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczne z zakresu 
asertywności w wymiarze osiemnastu godzin dla 16 najaktywniejszych wolontariuszy działających na 
rzecz chorych na SM.
Cele realizacji:
- wsparcie 16 wolontariuszy pracujących na rzecz Oddziału Warszawskiego PTSR,
- aktywizacja osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane a także osób zdrowych 
poprzez włączenie ich w prace wolontarystyczne,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 
uczestników projektu,
- zwiększenie kompetencji i umiejętności wolontariuszy pracujących na rzecz członków Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniu 
wyjazdowym, na którym zostaną przeprowadzone warsztaty asertywności,
- wzmocnienie ich poczucia przynależności do organizacji,
- integracja i wzmocnienie więzi w zespole.

6) „jeSteśMy”
Okres realizacji: 01.01.2014r. – 31.03.2017r.
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań 
zlecanych (..) – 13 konkurs

Celem projektu była integracja społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności chorych na SM, 
przeciwdziałanie ich poczuciu alienacji i osamotnienia.

W ramach projektu zaplanowano wydanie pięciu numerów kwartalnika "Nadzieja", Informatora 
Oddziału Warszawskiego PTSR oraz Broszury nt, diety w SM. Pisma drukowane są powiększoną 
czcionką, co ułatwia czytanie osobom mającym trudności ze wzrokiem.
Kwartalnik „Nadzieja” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, 
ich rodzin oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką tej grupy. „Nadzieja” integruje chorych 
i, co ważne, dociera do osób, które z powodu swojej znacznej niesprawności mają ograniczony dostęp 
do informacji i tego typu publikacji. Ponadto, kwartalnik trafia także do osób bezpośrednio zajmujących 
się chorymi (w ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach pomocowych) oraz do rodzin 
niepełnosprawnych osób z SM, co wpływa na pogłębienie ich wiedzy na temat choroby, radzenia sobie 
z nią, przysługujących ulg i uprawnień, a także umożliwia lepsze zrozumienie chorego na stwardnienie 
rozsiane.

Kontakt z publikacjami, nie tylko pozwolił pozyskać rzetelną wiedzę o chorobie, poznać sposoby 
radzenia sobie z nią, dowiedzieć się o dostępnej pomocy, po jaką można sięgnąć, ale także zrozumieć, 
że z chorobą tą (po zaakceptowaniu wiążących się z nią ograniczeń) można nadal cieszyć się życiem. 

7) „SM’owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM”
Okres realizacji: 01.04.2014r. – 31.03.2015r.
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań 
zlecanych (..) – 11 konkurs

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych, spowolnienie postępu choroby, poprawa 
kondycji psychicznej, a także stworzenie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, chorym na SM możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.
Cel ten zostanie osiągnięty przez wzrost indywidualnie określonych dla danego beneficjenta 
kompetencji i umiejętności wpływających na zachowanie lub zwiększenie jego aktywności i 
samodzielności.
Metodą osiągnięcia celu projektu jest przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) 
dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu. Każdy beneficjent 
projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z wybranych grupowych i indywidualnych 
zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej.

W szczególności w ramach zajęć w placówce prowadzone są takie zajęcia, jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
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2. masaż usprawniający,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia tai-chi,
5. zajęcia metodą Feldenkraisa,
6. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
8. zajęcia „Główka pracuje”,
poza salą świadczone będą:
9. pomoc logopedyczna
10. rehabilitacja domowa,
11. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
12. ćwiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,
13. hipoterapia
Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia i przejazdów asystentów z 
podopiecznymi.

8) „Kulturalnie aktywni”
Okres realizacji: 05.05.2014r. – 31.12.2014r.
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań 
zlecanych (..) – 13 konkurs

Celem projektu było zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 
poprzez zorganizowanie warsztatów integracyjnych o charakterze kulturalnym. 
Cel ten został osiągnięty poprzez organizację trzech sześciodniowych warsztatów integracyjno – 
kulturalnych w których udział wzięło 120 osób członków oddziałów PTSR z terenu województw 
łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. 
Warsztaty zostały podzielone tematycznie i tak:
- warsztat terapii zajęciowej został przeprowadzony przez Oddział Warszawski PTSR – zrealizowany na 
przełomie września i października na terenie woj. warmińsko – mazurskiego. 
- warsztat choreoterapeutyczny – został zorganizowany przez Oddział Łódzki PTSR 
i zrealizowany na terenie woj. pomorskiego
- warsztat fotograficzno-filmowy został przeprowadzony przez Oddział PTSR Konin 
w miejscowości Kudowa Zdrój pod koniec sierpnia 2014r. 
Beneficjenci projektu mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach tematycznych, poznawali techniki 
m.in. w dziedzinach fotografii czy arteterapii. Podczas wyjazdów uczestnicy mieli możliwość zwiedzania 
atrakcji regionu.

9) „Jeszcze w zielone gramy”
Okres realizacji: 01.03.2014 – 31.12.2014r.
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu było podniesienie aktywności osób w wieku powyżej 60 roku życia w tym 
niepełnosprawnych fizycznie w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, aktywności 
turystyczno rekreacyjnej. 

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie:
- 2 wyjazdów kondycyjnych (pierwszy do Bukowiny Tatrzańskiej – i organizację zajęć TAI-CHI oraz zajęć 
Nordic Walking; drugi do Okuninki podczas którego odbyły się warsztaty z TAI-CHI, Nordic Walking, oraz 
taneczne). 
- warsztaty „Sprawna głowa”
- 10 wyjść do warszawskich instytucji kultury m.in. na sztuki teatralne takie jak: „Skrzypek na dachu”; 
„Kupiec wenecki”; „Grace i Gloria”.
- 5 spacerów po Warszawie połączonych ze zwiedzaniem m.in. Belwederu i Parku Łazienek Królewskich, 
Świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Historii Żydów Polskich;
- 5 spotkań z ciekawymi ludźmi, m.in. dr. Wojciechem Wichą, aktorem Julianem Mere, jezuitą O. 
Wacławem Oszajcą. Z projektu skorzystało 50 osób.   

10) „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na 
rynku pracy”
Okres realizacji: 01.12.2012 – 31.12.2014r.
Źródło finansowania: Unia Europejska, priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna działanie 1.3 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

760

72

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej; realizacja przez PFRON wraz z Polskim 
Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddziałem w Łodzi oraz Fundacją im. bł. Anieli Salawy.

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej 800 osób (480K i 320M) ze 
stwardnieniem rozsianym. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby chore na stwardnienie rozsiane z 
terenu całej Polski w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni), 
posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezatrudnione.
W ramach projektu realizowane było następujące wsparcie:
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
- warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,
- praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,
- szkolenia zawodowe,
- nauka w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
- staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,
- podjęcie zatrudnienia,
- konsultacje lekarzy specjalistów,
- wsparcie rehabilitacyjne.
- indywidualne i grupowe wsparcie prawne. Wsparciem objęte były również osoby z najbliższego 
otoczenia chorych na SM. Skierowano do nich:
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
- indywidualne i grupowe wsparcie prawne.
- indywidualne i grupowe wsparcie prawne.

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

Druk: MPiPS 10
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Współdziałanie z 
administracją 
państwową i 
samorządową, 
placówkami służby 
zdrowia i opieki 
społecznej, a także z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi 
pracującymi dla dobra i 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Organizowanie pomocy 
członkom Towarzystwa 
w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji, 
organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej.

86-90-E

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Organizowanie pomocy 
członkom Towarzystwa 
w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji, 
organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej. 
Organizowanie 
samopomocy 

94-99-Z

Druk: MPiPS 11



członkowskiej mającej 
na celu 
przeciwdziałanie 
uczuciu rezygnacji, 
bezwartościowości, 
osamotnienia i 
bezradności, 
szczególnie wśród osób 
najciężej 
poszkodowanych. 
Prowadzenie 
działalności 
popularyzatorskiej, 
informacyjno-
uświadamiającej, 
zmierzającej do pełnej 
integracji osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym ze 
społeczeństwem ludzi 
pełnosprawnych i 
kształtowanie 
właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków 
masowego przekazu i 
własnych publikacji.  
Prowadzenie 
działalności 
wydawniczej zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami. 
Organizowanie 
kongresów, konferencji, 
sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów poradnictwa, 
imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
oświatowych i innych, a 
także obozów i 
wczasów. Udzielanie 
pomocy interwencyjnej 
w załatwianiu 
indywidualnych spraw 
osób ze stwardnieniem 
rozsianym. Budzenie i 
pogłębianie wrażliwości 
społecznej różnych 
środowisk do działania 
na rzecz osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym.

Druk: MPiPS 12



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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Organizowanie pomocy 
członkom Towarzystwa 
w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji, 
organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej. 
Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych personelu 
medycznego. 
Ułatwianie osobom ze 
stwardnieniem 
rozsianym 
podejmowania 
zatrudnienia oraz 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych, a także 
podejmowania 
działalnosci społeczno - 
użytecznej.

85-59-B
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Organizowanie pomocy 
członkom Towarzystwa 
w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji, 
organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej. 
Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych personelu 
medycznego. 
Ułatwianie osobom ze 
stwardnieniem 
rozsianym 
podejmowania 
zatrudnienia oraz 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych, a także 
podejmowania 
działalności społeczno - 
użytecznej.

85-59-B

Druk: MPiPS 14



działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Organizowanie pomocy 
członkom Towarzystwa 
w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji, 
organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej. Ułatwianie 
osobom ze 
stwardnieniem 
rozsianym 
podejmowania 
zatrudnienia oraz 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych, a także 
podejmowania 
działalności społeczno - 
użytecznej.

85-60-Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie pomocy 
członkom Towarzystwa 
w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji, 
organizowanie i 
prowadzenie 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej. 
Organizowanie 
samopomocy 
członkowskiej mającej 
na celu 
przeciwdziałanie 

94-99-Z
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uczuciu rezygnacji, 
bezwartościowości, 
osamotnienia i 
bezradności, 
szczególnie wśród osób 
najciężej 
poszkodowanych. 
Prowadzenie 
działalności 
popularyzatorskiej, 
informacyjno-
uświadamiającej, 
zmierzającej do pełnej 
integracji osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym ze 
społeczeństwem ludzi 
pełnosprawnych i 
kształtowanie 
właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków 
masowego przekazu i 
własnych publikacji.  
Prowadzenie 
działalności 
wydawniczej zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami.  
Organizowanie 
kongresów, konferencji, 
sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów poradnictwa, 
imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
oświatowych i innych, a 
także obozów i 
wczasów.

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 2,544,897.34 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,499,065.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,946.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 25,229.51 zł

e) Pozostałe przychody 8,656.23 zł

0.00 zł

660,368.61 zł

145,060.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 76,504.70 zł

18,182.00 zł

43,178.45 zł

14,894.25 zł

250.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,363,056.79 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 646,541.49 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 186,570.57 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 299,907.24 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 805,428.61 zł
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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 1,440,342.36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,124.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,072,801.31 zł 186,570.57 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

1,058,722.74 zł 184,446.57 zł

14,070.50 zł 2,124.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8.07 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych 
poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, organizowanie i 
prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w 
organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,

161,508.61 zł

2 organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów,

6,729.34 zł

1 Program Leczenia i Rehabilitacji poszczególnych osób posiadających subkonta 159,285.36 zł

2 PTSR Oddział Warszawski 96,389.86 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6.0 osób

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

3.9 etatów

66.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

804.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

6.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

54.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

54.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 465,384.27 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

122,535.54 zł

110,212.04 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

12,323.50 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 342,848.73 zł

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

465,384.27 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11,940.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 453,444.27 zł

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

0.00 zł

10.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

8.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

13.00 osób
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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)

970.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

37,812.02 zł

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

3,600.00 zł

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

0.00 zł

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

Członkowie organu zarządzającego ani organu kontroli nie 
otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez siebie 
funkcji. W/w wynagrodzenia dotyczą zaangażowania ich w 
projektach realizowanych przez organizację.

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)

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

0.00 zł

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

6,656.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Rehabilitacja ruchowa i 
społeczna osób chorych na 
SM

Celem projektu było 
zmniejszenie ograniczeń 
ruchowych jakie niesie ze sobą 
choroba, spowolnienie jej 
postępu, poprawa kondycji 
psychicznej chorych na 
stwardnienie rozsiane, a także 
stworzenie możliwości osobom 
z SM aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym. 
Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności fizycznej 
- zwiększenie aktywności 
społecznej
- poprawa stanu psychicznego
- wzrost świadomości 
zdrowotnej
osób ze stwardnieniem 
rozsianym, uczestników zajęć 
rehabilitacyjnych (...)

Miasto Stołeczne Warszawa 36,170.00 zł

2 Wolontariusze filarem 
organizacji

Celem realizacji zadania było 
stworzenie trzech grup 
wolontariuszy, które poprzez 
zgłębienie wiedzy nt zagadnień  
z danej dziedziny (pomoc 
najmniej sprawnym, 
opracowanie wydawnictwa, 
fundraising i sponsoring) i 
wzięcie udziału w szkoleniach i 
warsztatach będą wspierać 
statutową działalność Oddziału 
Warszawskiego PTSR.

Miasto Stołeczne Warszawa 30,090.00 zł

3 Pozostań aktywny – 
wsparcie asystenta w drodze 
do samodzielności

Celem zadania jest 
podwyższenie jakości życia i 
niezależnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, 
chorych na SM, mieszkańców 
m.st. Warszawy.
Cel ten był i będzie realizowany 
poprzez zapewnienie godzin 
usług osobistych asystentów dla 
osób niepełnosprawnych, 
chorych na SM mieszkańców 
M.St.Warszawy
W wyniku realizacji projektu u 
jego beneficjentów nastąpi:
- złagodzenie skutków 
postępującej, nieuleczalnej 
choroby,
- poprawa stanu psychicznego, 
zmniejszenie poczucia 
osamotnienia u chorego (...)

Miasto Stołeczne Warszawa 55,000.00 zł
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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)

4 W poszukiwaniu rozwiązań II 
– wsparcie specjalistyczne 
chorych na SM i ich bliskich

Celem ogólnym zadania była 
poprawa jakości życia i 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, chorych na 
stwardnienie rozsiane, poprzez 
jest zapewnienie im 
adekwatnego do potrzeb 
wsparcia w sytuacjach trudnych 
– wsparcia informacyjnego, 
technicznego, psychologicznego 
i prawnego.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

15,000.00 zł

5 Profesjonalny wolontariat -
profesjonalne działanie

Celem realizacji projektu było:
- wsparcie 16 najaktywniejszych 
wolontariuszy pracujących na 
rzecz Oddziału Warszawskiego 
PTSR,
- wzrost ich wiedzy i 
umiejętności z zakresu 
komunikacji interpersonalnej
- wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych, chorych na 
stwardnienie rozsiane a także 
osób zdrowych poprzez 
włączenie ich w prace 
wolontarystyczne,
- wzmocnienie poczucia 
przynależności do organizacji u 
uczestników projektu,
- integracja i wzmocnienie więzi 
w zespole.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

8,800.00 zł

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

1 SM’owa przystań - 
usprawnianie ruchowe i 
społeczne chorych na SM

Celem projektu było 
zmniejszenie ograniczeń 
ruchowych, spowolnienie 
postępu choroby, poprawa 
kondycji psychicznej, a także 
stworzenie osobom z SM 
możliwości aktywnego 
uczestniczenia w życiu 
społecznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

380,550.84 zł

Druk: MPiPS 23



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

2 Kulturalnie aktywni Celem projektu było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym, chorym na 
SM, wysokospecjalistycznego 
wsparcia opiekuńczego i 
asystenckiego. Cel ten został 
osiągnięty poprzez 
przeprowadzenie szeregu 
szkoleń, w ramach których 
osoby na co dzień sprawujące 
nad nimi opiekę zostały 
wyposażone w odpowiednią 
wiedzę i umiejętności, które 
mogły wykorzystać w kontakcie 
z chorym i bezpośrednim 
świadczeniem opieki na jego 
rzecz.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

79,513.91 zł

3 jeSteśMy Celem projektu było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym, chorym na 
SM, dostępu do rzetelnej 
informacji nt choroby i 
sposobów radzenia sobie z nią. 
Cel ten został osiągnięty 
poprzez propagowanie w 
wydawanych przez nas 
publikacjach tj. Kwartalnikach 
Nadzieja, Informatorze oraz 
Broszurze nt. diety 
pozytywnych przykładów życia z 
chorobą, obowiązujących praw i 
ulg, możliwości i warunków 
rehabilitacji, leczenia a także 
radzenia sobie z najczęściej 
występującymi problemami w 
tym schorzeniu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

146,422.00 zł

4 Jeszcze w zielone gramy Celem projektu było 
podniesienie aktywności osób 
w wieku powyżej 60 roku życia 
w tym niepełnosprawnych 
fizycznie w różnych dziedzinach 
życia społecznego, kulturalnego 
, aktywności turystyczno 
rekreacyjnej. Projekt zakładał 
działania takie jak wyjazdowe 
warsztaty kondycyjne, 
stacjonarne warsztaty 
psychologiczne, wyjścia na 
imprezy kulturalne do teatrów, 
kin, filharmonii, spotkania z 
ciekawymi ludźmi, spacery po 
Warszawie. Z projektu 
skorzystało 50 osób.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

113,547.00 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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

p.o. Dyrektora Biura Marcin 
Skroczyński, 31.03.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 1

2 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Polityki Zdrowotnej 1
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