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)1 Nazwa organizacji POLSKI E TOWARZYSTWO STWARDN I EN IA ROZSIAN F G O ODDZIAI. WARSZAWSKI

lz. Raies siedliby i dane

ikontaktbwe,.,,
Kraj POLSKA Wojew6dztwo MAZOWItCKIE Powiat M.ST.WARSZAWA

GminaM.ST.WARSZAWA IUIicaNOWOSIELECKA Nr domu 12 Nr lokalu

/liejscowo:ii WARSZAWA Kod pocztowy 00-466 Poczta WARSZAWA N r,,te lefo n u 22-83 1-00-7 7

Nr faksu 22-837-Q0-76 E-mail biuro@ptsr.waw.pl Strona www www.ptsr.waw.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji po2vtku
publicznego ,, ''i, 

,
2004-07-30

5. Numer REGON 4028s20900000 6. Numer KRS 0000110888

7. Sktad organu zarzqdzaj4cego organizacji

(Nole2y wpisa( imiono, nozwisko oroz ir.lormocje o funkcji
pelnionej przez poszczeg6lnych czlonk6w organu zorzqdzojqcego)

lmiq i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MALGORZATA CZAPSKA PRZEWODNTCZACA

RADY ODDZIALU

TAK

BOZENA JELINSKA wTcEPRZEWODNtCZACA

RADY ODDZIALU

TAK

AGNIESZIG KARAS TAKvv rLE r nzr vv u u l\ I LZ4LA
RADY ODDZIAI.U

JOANNA OKARMA SKARBNIK TAK

ELZBIETA DORACZYNSKA SEKRETARZ TAK

ANETA MAZUREK CZIONEK RADY

ODDZIATU

TAK

MARIA MAJEWSKA CZIONEK RADY

ODDZIALU

TAK
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lmiq i nazwlsko Fun kcja Wpisany do KRS

DARIUSZ USOWICZ PRZEWODNICZACY TAK

(Naleiy wpisat imiona, nozwiska oroz inlormocje o Junkcji
oelnionei orzez Doszczeo1lnvch czlonk6w oroanu kontroti lub

HALINA PATYLA wtcEPRzEWODN TCZACA TAK

nadzoru) BARBARA WIECKOWSKA SEKRETARZ TAK

9. Cele statutowe organizacji

(Noleiy opisat cele, no po,dst:iwie statutu glgqniizocji)

Towarzystwo jest organizacjq spolecznq obywateli polskich ze

stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaci6l, dzialajqcE na gruncie

Konstytucji RP i majqcq na celu:

L. poprawq ich warunk6w 2yciowych i zdrowotnych oraz zwiqkszania

uczestnictwa w 2yciu spolecznym, gospodarczym, zawodowym,
kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszq ich rehabilitacjq i leczenie rozumianych, jako

proces osiEgania optymalnego funkcjonowania w spoleczedstwie po to,
by zapewnii im mo2liwo6i kierowania wlasnym 2yciem,

J. lrKwrdacjQ oaner psycnologrczno-spolecznycn poprzez uswlaoomlenle
petnosprawnej spotecznoSci problematyki dotyczqcej os6b ze

stwardnieniem rozsianym i ksztattowanie partnerskich postaw miqdzy
tymi grupami,

4. artykulowanie i reprezentowanie interes6w os6b ze stwardnieniem
rozsianym w kraju oraz na arenie miedzynarodowej.

10 Spos6b realizacji cel6w statutowych organi2adii-r

(Noleiy opisoi spos'b reolizocji cetdw slatutowych orgonizacji ni
p odst 0 w i e sto t ut u o rg o ni zocji)

Cele swoje realizuje przez:

1. wsp6ldzialanie z administracjE panstwowE i samorzEdowE, plac6wkami

slu2by zdrowia i opieki spotecznej, a tak2e z innymi organizacjami
pozarzadowymi pracujqcymi dla dobra i na rzecz os6b

niepelnosprawnych,
2. organizowanie pomocy cztonkom Towarzystwa w rozwiqzywaniu ich

problem6w 2yciowych poprzez informacjq, pomoc prawnE i socjalno-
bytowq, finansowanie na ustalonych zasadach koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, spotecznej

oraz zawodowej, a tak2e wsp6ldziaianie w
vr E,dr rr4u

chorych,
3. organizowanie samopomocy czlonkowskiej majqcej na celu
przeciwdziaianie uczuciu rezygnacji, bezwarto6ciowo6ci, osamotnienia i

bezradno6ci, szczeg6lnie w516d os6b najciq2ej poszkodowanych,

4. prowadzenie dziatalno6ci popularyzatorskiej, informacyjno-
u6wiadamiajqcej, zmierzajqcej do petnej integracji os6b ze stwardnieniem
rozsianym ze spoleczeristwem ludzi pelnosprawnych i ksztattowanie
wla6ciwych postaw przy wykorzystaniu :irodk6w
masowego przekazu i wtasnych publ ikacji,

5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych

dotyczqcych 2ycia i warunk6w bytu, o6wiaty i wychowania oraz

specyficznych potrzeb os6b ze stwardnieniem rozsianym, a tak2e sposobu

ich zaspokajania - zwlaszcza w zakresie:
- ujawniania barier spotecznych, organizacyjnych, architektonicznych,
komunikacyjnych i innych, ograniczajqcych kontakt os6b ze

stwardnieniem rozsianym ze Srodowiskiem i utrudniajqcych im

rehabilitacjq oraz wystqpowanie do kompetentnych wtadz z wnioskami o

ich usuniqcie,
- opracowywarlia adekwatnych rozwiqzari problemu dostqpu os6b ze

stwardnieniem rozsianym do r62nego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z

ich mo2liwo6ciami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz

zasad jego realizacji,

- opiniowania i inicjowania produkcji sprzqtu ortopedycznego i

rehabilitacyjnego niezbqdnego lub usprawniajqcego 2ycie codzienne i

pracq os6b ze stwardnieniem rozsianym.

6. organizowanie kongres6w, konferencji, sympozj6w, posiedze6,

zjazdow, porad n ictwa, i m prez kultu ra I nych, rekreacyjnych, o6wiatowych i

innych, a tak2e oboz6w i wczasow,

7. podejmowanie i popieranie inicjatyw spotecznych zgodnie z celami

statutowymi Towa rzystwa,

)PUrCL.r rCJ, bUJPUUOT LasJ
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8. otaczanie szczegdlnq opiekq dzieci os6b ze stwardnieniem rozsianym i

ich rodzin, a tak2e os6b z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
9. budzenie i poglqbianie wra2liwo6ci spolecznej 162nych (rodowisk do
dzialania na rzecz os6b ze stwardnieniem rozsianym,
L0. prowadzenie dziatalnoici wydawniczej zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami,

11. udzielanie pomocy interwencyjnej w zalatwianiu indywidualnych
spraw os6b ze stwardnieniem rozsianym,
12. utatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tak2e
podejmowania dzialalnoSci spoleczno-u2ytecznej,
13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
14. zabieranie gtosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu
statutowej dzialal noSci towarzystwa,
15.wsp6tpracq iwymianq do(wiadczed z innymi organizacjami i

instytucjami polskimi zagranicznymi i miqdzynarodowymi,
16. reprezentowanie interes6w os6b chorych na stwardnienie rozsiane w
ramach uczestnictwa, na rzecz os6b chorych - za ich zgodq lub w ich
imieniu, w postepowaniach sqdowych, administracyjnych oraz innych
toczqcych siq przed organami wladzy publicznej,
17. przeciwdziatanie uzale2nieniom i wykluczeniu spotecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby wSr6d chorych i ich rodzin.

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzieri 31 grudnia 201,6r. byto zarejestrowanych 1594 osoby,
z czego 715 to cztonkowie aktywni, czynnie uczestniczqcy w dziataniach Stowarzyszenia, a 63 osoby to
czfonkowie wspierajqcy i honorowi.
W roku 2016 przyjqto 47 os6b"

Dziqki Srodkom uzyskanym w rarnach dotacji, optat, darowizn oraz wplat z tytulu 1% w 2016 roku:
w ramach rehabilitacji ruchowej:
1. Przeprowadzono 334 h zajqi grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzglqdniajqcych stopieri
niepelnosprawno5ci. Zajqcia odbywaly sie cztery razy w tygodniLi po 2h. tqcznie z zajqi skorzystaty63
osdb.
2. Przeprowadzono 245 h zajqi indywidualnych z mechanoterapii z kt6rych skorzystalo lqcznie 39 os6b.
3. Przeprowadzono 5021 h rehabilitacji domowej dla 125 osdb najmniej sprawnych. Jedna osoba
skorzystata z 6rednio 40 godzin rehabilitacji.
4. Przeprowadzono 319 h masazu usprawniajqcego, z kt6rego skorzystalo 75 os6b. Tajgcia odbywaly siq
Srednio dwa razy w tygodniu po Srednio 3h.
5. Przeprowadzono 150 h zajqi tai-chi. Zajgcia odbywaly siq dwa razy w tygodniu po 5rednio 1,5
godziny i prowadzone byty wg autorskiego programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung.
Skorzystato z nich 23 os6b.
6. Przeprowadzono 720 h zajgi jogi. Tajgcia odbywaty siq Srednio dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny,
skorzystaly z nich 29 os6b.
7. Przeprowadzono 36 godzina zajqi wokalnych dla lqcznie 18 os6b.
8. Przeprowadzono 52 h zajq6 teatralnych z kt6rych skorzystalo iqcznie 12 os6b.
9. Przeprowadzono 50 godzin zajqi Metodq Feldenkraisa. Zzajg(. skorzystalo 16 os6b.
10. Przeprowadzono zajqcia na basenie MSWiA, w kt6rych wziqlo udziat 19 os6b. Zakupiono 60
karnet6w na iwiczenia zespolowe i48 karnet6w na basen. Cwiczenia w wodzie odbywaly siq dwa razy
w tygodniu po 0,5 godziny.
11. Raz w tygodniu, dziqki uprzejmo5ci Kancelarii Prezydenta, cztonkowie Towarzystwa mogli przez 1,5
godziny korzystai z basenu i silowni w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z mo2liwolici takiej skorzystato
13 os6b.
12. Przeprowadzono224 h wsparcia logopedycznego, z kt6rego skorzystato 14 os6b.
13. Przeprowadzono25T h wsparcia psychologicznego indywidualnego dla 28 os6b.
14. Przeprowadzono 19,5 h wsparcia prawnego indywidualnego dla 8 os6b.
15. Przeprowadzono 34 godziny wsparcia indywidualnego z dietetykiem dla tqcznie 27 osob.
16. Przeprowadzono 167 godzin zajqi chcreoterapii w kt6rych wziqlo udzial og6iem 12 os6b.
17. Zakupiono 89 karnet6w na zajgcia indywidualne na basen!e dla 13 os6b.
18. Zakupiono 36 karnet6w na zajqcia jogi w,,Joga Studio" dla 4 osSb
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19. Przeprowadzono 80 godzinny kurs obstugi komputera w kt6rym wziqto udziat 8 os6b.

20. Przeprowadzono szkolenia jqzykowe w wymiarze 2\2 godziny dla Srednio 13 os6b.

21. Sfinansowano ponad 'J.240 przejazd6w transportem specjalistycznym na zajqcia rehabilitacyjne,
warsztaty ceramiczne, arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, czlonk6w pelniqcych funkcje

spoieczne oraz asystent6w z podopiecznymi.

w ramach rehabilitacji spolecznej
(w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej):
22. Sfinansowano blisko t2 225,5 h pracy asystent6w u 45 os6b.

23. W O6rodku Artystycznym Nowolipie odbywaty siq raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w kt6rych

uczestniczyto Srednio 8 os6b w dw6ch grupach a tak2e przeprowadzono 123 h zajqt
arteterapeutycznych z kt6rych skorzystato 16 os6b.

24. Przeprowadzono 80 godziny zajgtzzakresu usprawniania funkcji poznawczyfh pn.,,Gt6wka
pracuje". Skorzystato z nich 28 os6b.

25. Przeprowadiono szereg warsztat6w ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem, couachem,
doradcq zawodowym, fizjoterapeut4, trenerem Qigong), Zorganizowano szkolenie obslugi komputera

wraz z pakietem WORD EXCELL, przeprowadzono lektoraty jqzyka angielskiego jak r6wnie2 wyjazdy na

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty Komunikacji lnterpersonalnej dla ponad 100 os6b, kt6re
przystqpity do projekt6w ,,Czas na prac7" oraz,,Pomocna dlon 2" . Ponadto, osoby chqtne skorzystaty z

po(rednictwa pracy, praktyk i sta2y w ramach projektu ,,Czas na pracq".

26.Zorganizowano 2 mniejsze spotkania okoliczno5ciowe: spotkanie bo2onarodzeniowe oraz

wielkanocne, a tak2e wyjScia kulturalne na koncerty jazzowe i muzyki powa2nej do Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki.
27. 25 czerwca 2016 roku w sali Liceum Si6str Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 odbylo siq

spotkanie czlonk6w Oddziatu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Spotkanie mialo charakter problemowy, podczas kt6rego odbyta siq prelekcja nt. ,,Zaburzenia
poznawcze i depresja w SM" kt6rq poprowadzila dr Katarzyna Poianowska z instytutu Psychiatrii i

Neurologii w Warszawie.
Prelekcja spotkata siq z du2ym zainteresowaniem obecnych na spctkaniu, o czym (wiadczyl aktywny

udzial stuchaczy i zadawanie licznych pytai do prowadzqcych

Drugq czq6i spotkania stanowito Nadzwyczajne Walne Zebranle Delegat6w Oddziatu Warszawskiego

PTSR, ktdre, z uwagi na brak wystarczaj4cej liczby obecnych w pierwszym terminie tj. godzina 11:30,

rozpoczqio siq w ll terminie, tj o 1"1:45. Podczas Zebrania, po przedstawieniu tre:jci dokument6w,
przyjqtc sprawozdanie merytoryczne i finansowe za2O75r.

28. W zwiqzku z realizacjq projekt6w dofinansowanych ze Srodk6w Paistwowego Funduszu

Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych, zorganizowano wyjazdy na warsztaty w kt6rych wziqlo udzial
ponad 80 os6b. Warsztaty dotyczyty szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej i spotecznej,

komunikacji interpersonalnej oraz poprawy funkcjonowania spotecznego dla os6b chorych na SM z

umiarkowanym lub znacznym stopniem niepetnosprawnoSci.

29. W dniach 21-26.08.2016 zorganizowano 6-cio dniowe rekolekcje ignacjariskie w domu
rekolekcyjnym ojc6w jezuit6w w Falenicy. Rekolekcje prowadzil ojciec Wactaw Oszajca.

30. Odbyty siq dwa wyjazdy zagraniczne dla iqcznie 60 os6b. Pierwszy zrealizowany w okresie 22-28

kwiecieri 2016 r na WQgry, drugi w okresie 3-8 grudnia 20!6 r. do Rzymu (pielgrzymka chorych na SM) z

audiencjq u Ojca Swiqtego Franciszka

31. Rada Oddzia'lu Warszawskiego PTSR zbierala siq 5 razy w terminach: 21.0I.2016;22.03.2076;
31.05.2016; 24.1,1".2076; 09.I2.2016 i podjqla w sumie 28 uchwai.
32. Komisja Rewizyjna OW PTSR przeprowadzita 5 kontroli w terminach: 05.04.2016; 22.06.20L6;
17.O7.2016;27.!0.201,6;24.LI.2076 spcrz4Czaj4c 4 protokotu z posiedzeri wskazujqc swoje uwagi.

33. 3 grudnia 2O16 r. w sali Liceum Si6str Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 odbylo siq

spotkanie czlonk6w Oddziatu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Spotkanie rozpoczqto siq od podsumowania dziatalno6ci Oddziatu w 2016 roku, kt6re przedstawit po.

Dyrektora Biura p. Marcin Skroczytiski.

Jak co roku nie zapomniano r6wnie2 o podziqkowaniu wolontariuszom i cztonkom, kt6rzy wspierali nas

w 2016 roku. Wyr62nienie oraz drobny upominekotrzymali: Roman Chr6stJerzy Lewandowski, Anna

Sobierariska, Urszula Konarska - Dobrzyniec, Gabriela Peda, Monika Tymiiska, Katarzyna Czarnecka,

Katarzyna Szydlowska, Elwira Lachowicz, Jolanta Kaszyriska, Jerzy Szczypiriski, Piotr Chodakiewicz,

E12bieta Jechalik, Wtodzimierz.lastrzqbski, Adrian Kwiatkowski, Hanna Machci6ska, Gra2yna Wiejal<,

.Marek Skonecki. Rada Oddziatu OW PTSR przyznala r6wnie2 czlonkostwa honorowe, kt6re otrzymali:
Marszatek Wojew6dztwa Mazowieckiego Adam Struzik, Anna ZawiSlak, Gerard Wolniak, Piotr Mazur.
34. Kolejnym punktem zebrania byto Walne Zebranie Oddziatu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego (WZ OW PTSR). Zebranie rozpoczqto siq o godz. 11:30 w drugirn terminie z
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powodu niewystarczajacej frekwencji w pierwszym terminie zaplanowanym na godzinq 10:00.
Tematem WZ OW PTSR byly wybory Delegat6w Oddziatu Warszawskiego PTSR.

35. Jak co roku, przygotowano i z pomocq wolontariuszy rozwieziono paczki :iwiqteczne osobom
mieszkajqcych w Zakiadach Opieku6czo-Leczniczych i Domach Pomocy Spotecznej.

36. W ramach dzialalno6ci wydawniczej zredagowano i wydano:
- 4 numery kwartalnika Nadzieja w ilo5ci 1200 sztuk
- poradnik dla asystent6w ,,Pomocna dtoti" w iloSci 2 tysiqcy sztuk - druk przewidziany na poczqtku
2077 r.
- poradnik dla os. nowozdiagnozowanych w iloSci 2 tysiqcy sztuk - druk przewidziany na poczqtku 2017
r.

- dodruk broszury dietetycznej 1500 sztuk
- druk broszury dot. problem6w poznawczych 2 ty6. sztuk
- plakat (1 rodza|), kalendarze jednodzielne.

- lnformator Oddziaiu Warszawskiego, w nakladzie 1600 sztuk
- broszurq nt. 2ywienia ,,Zywienie w stwardnieniu rozsianym - dodatkowe aspekty wptywajqce na
jako6i diety" - w ilo5ci 1600 sztuk.

Ponadto:
. Niemal od poczqtku dzialalno5ci Stowarzyszenia wysylane sa 2yczenia urodzinowe do wszystkich jego

cztonk6w. Od lat zajmuje siq tym jedna z czlonkid OW PTSR - Jolanta Kaszyiska - Wolontariusz.
. 2 paidziernika 2016r. w Sali Balowej Zamku Kr6lewskiego w Warszawie odbyto sie uroczyste
zakodczenie tegorocznej Symfonii Serc. Podczas Gali zostaly wreczone honorowe odznaczenia PTSR,,

Ambasador SM", oraz podziqkowania w formie tytulu ,,Serce Serc". Odznaczenia te przyznawane sq

osobom i instytucjom szczeg6lnie zaanga2owanym w dzialania podnoszqce 6wiadomo5i spotecznq na

temat problematyki SM. ZOddzialu Warszawskiego PTSR otrzymali:
odznaczenie ,,Serce Serc" - Zbigniew Grycan i Teatr Zydowski
. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziat Warszawski prowadzi r6wnie2 Program
Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR). W ramach tego programu chorzy zaktadajq
indywidualne konta, na kt6re mogq zbierai Srodki z darowizn i 1%, a nastqpnie wydatkowai je na 5ci5le

okre(lone cele zwiqzane z leczeniem i rehabilitacjq SM. Na koniec 2016r. w PLiR uczestniczyly 32 osoby.

Projekty, w ramach kt6rych realizowane byly powy2sze dzialania to m.in.:
1) ,,Rehabilitacja ruchowa i spoteczna os6b chorych na SM"
Okres realizacji : 01.03.2014 - 3t.I2.2OtGr.
Zr6dlo finansowania: Urzqd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)

Celem projektu bylo zmniejszenie ograniczef ruchowych jakie niesie ze sobq choroba, spowolnienie jej
postqpu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a tak2e stworzenie
mo2liwoici osobom z SM aktywnego uczestniczenia w 2yciu spolecznym.
Cele szczeg6lowe:
- wzrost aktywnorici fizycznej
- zwiqkszenie aktywnoSci spolecznej
- poprawa stanu psychicznego

- wzrost iwiadomoSci zdrowotnej
os6b ze stwardnieniem rozsianym, uczestnik6w zajqi rehabilitacyjnych i innych dzialai realizowanych
w ramach projektu.
W ramach projektu prowadzone byfy nastqpujqce dzialania:
- grupowe iwiczenia ruchowe - grupy dla os6b mniej i bardziej sprawnych.
- joga - zajqcia relaksacyjne metodq ,,joga w 2yciu codziennym",
- tai-chi - gimnastyka relaksacyjno-koncentrujqca.
- masa2 usprawniajqcy,
- zakup karnet6w na iwiczenia zespolowe i basen w szpitalu MSW|A na ul. Woloskiej,
- dofinansowanie przejazd6w na rehabilitacjq,

Rezultaty projektu:
- zwiqkszenie sprawnoSci ruchowej,
- poprawa czynnoSci chorych migSni i staw6w,
- poprawa koncentracji, stanu psychicznego oraz samopoczucia,
- poprawa funkcjonowania psychospotecznego,
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- zwiqkszenie aktywno5ci spotecznej.

2) ,,Pozostafi aktywny - wsparcie asystenta w drodze do samodzielno6ci"
Okres realizac ji: 03.02.201,4 r. - 30.11.2015 r. oraz 01.72.2015 r. - 30.11.2018 r.

Zr6dlo finansowania: Urzqd m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projekt6w Spolecznych)

Celem o96lnym zadania byta poprawa jako6ci 2ycia i funkcjonowania os6b niepelnosprawnych, chorych
na stwardnienie rozsiane oraz ich bliskich poprzez zapewnienie 162norodnego wsparcia w formie
warsztat6w i zajqi, aktywizujqcych ich w Srodowisku lokalnym.
W wyniku realizacji projektu u jego beneficjent6w (os6b niepetnosprawnych w zwiqzku z SM,

mieszkaric6w m.st. Warszawy oraz ich bliskich) nastqpily:
- wzrost poziomu samodzielno5ci i brania odpowiedzialno5ci za swoje 2ycie,

- poprawa stanu psychicznego, poczucia wlasnej wartosci,
- zmniejszenie pbczucia osamotnienia,
- podniesienie wiedzy i umiejqtno6ci w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zwiqzanych z

chorobq,
- podniesienie wiedzy i 6wiadomo6ci w zakresie formalno-prawnych aspekt6w ich sytuacji 2yciowej,
obowiqzujqcych praw i obowiqzk6w (w szczeg6lno3ci jako pacjenta, osoby niezamo2nej,

niepelnosprawnej, mieszkarica m.st. Warszawy, itd), przedstawienie mo2liwych form rozwiqzania
sytuacji, a tak2e wsparcie w jej rozwiqzaniu,
- zwiqkszenie sprawnoSci neuropsychologicznej,
- integracja i aktywizacja spoleczna, a tak2e ograniczenie stopnia wykluczenia spolecznego,
- wsparcie spoleczne,
- wzrost aktywno6ci spolecznej.

3). ,,Sacrum i Profanum c.d."
Projekt realizowany ze (rodk6w Samorzqdu Wojew6dztwa Mazowieckiego
okres realizacji: 01 sierpieri - 30 listopad 2016r.
Celem byfo przeciwdzialanie wykluczeniu os6b niepelnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane

w 2yciu turystycznym i kulturalnym, promocja walor6w turystycznych Mazowsza oraz szeroko pojqta

integracja spofeczna. Poprzez projekt pragniemy poprawii samopoczucie ijakoSi 2ycia os6b

niepetnosprawnych, chorych na SM, aby turystyka stala siq ich pasjq mimo ograniczeri, jakie stawia
przed nimi ciqgle postqpujqca chorobq.
W ramach projektu zaplanowano:

- zorganizowanie 5 jednodniowych wycieczek,

- poznanie zabytk6w sacrum i profanum Mazowsza,

a tak2e szeroko rozumianq integracjq os6b niepetnosprawnych, chorych na SM.

Zaplanowane w ramach projektu dzialania wyzwolq u beneficjent6w pozytywne postawy spoieczne,

wplynq na wzrost ich aktywno6ci, pobudzq zainteresowania poznawcze, zwiqkszq wiedzq na temat
walor6w turystycznych i kulturalnych Mazowsza poprawiajqc przy tym ich koncentracjq i

samoooczucie.
4) ,,Nie jeste6 SaM - publikacja dla chorych na SM"
Projekt realizowany ze Srodk6w Samorzqdu Wojew6dztwa Mazowieckiego
okres realizacji: 1 sierpieri - 30 listopad 20'J.6 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepetnosprawnym, chorym na SM, dostqpu do rzetelnej
informacji nt choroby i sposob6w radzenia sobie z niq.

Cel ten chcemy osiqgnqi poprzez propagowanie informacji na temat pozytywnych przyklad6w 2ycia z

chorobq, obowiqzujqcych praw i ulg, mo2liwoici i warunk6w rehabilitacji, leczenia, a tak2e radzenia

sobie z najczg5ciej wystqpujqcymi problernami w tym schorzeniu.

Wydanie broszury nt. 2ywienia ,,Zywienie w stwardnieniu rozsianym - dodatkowe aspekty wpiywajqce
na jako:ii diety" - il. Szt. 1600
Wydanie Informatora Oddzialu Warszawskiego PTSR - il. Szt. 1600

5). ,,TeleNeuroforma Kliniczna - zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla os6b z
wybranymi chorobami neurologicznymi"
Projekt realizowany ze Srodk6w Narodowego Centrum Badai i Rozwoju (NCB|R) w ramach programu

,,lnnowacje Spoteczne".
Projekt wsp6lny realizowany przez:

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziat Warszawski,

- Titanis Sp z o. o.,
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- Instytut Psychiatrii i Neurologii,

- Instytut Medycyny Do5wiadczalnej i Klinicznej PAN,

- Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, Stowarzyszenie Rodzin z Ataksjq Rdzeniowo-
M62d2kowq.

okres realizacji: 0 1.01.2015 r. - 31.12.2016r.
Projekt dotyczy rozbudowy Neuroformy - nowoczesnego programu komputerowego, slu2qcego do
usprawniania funkcji ruchowych i poznawczych. Program wykorzystuje elementy wirtualnej
rzeczywisto5ci. Tworzony jest z my5lq o pacjentach ze schorzeniami i urazami neurologicznymi.
W ramach projektu, Neuroforma zostanie rozbudowana o nowe moduly iwiczeniowe ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem potrzeb os6b z chorobq Huntingtona, ataksjq m62d2kowo-rdzeniowq oraz
stwardnieniem rozsianym.
Nastqpnie cale narzqdzie zostanie poddane badaniom klinicznym, majqcym na ce'lu dostarczenie
dowod6w na skr rteczno6i Neuroformy w powy2szych grupach klinicznych.

6) ,,jeSte6My - publikacje dla os6b chorych na SM"
Okres realizac ji: 07.01,.2014r. - 3!.03.2077r.
Zr6dfo finansowania: Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach zadaf
zlecanych (..) - 13 konkurs

Celem projektu byla integracja spoleczna os6b niepelnosprawnych, w szczeg6lnoSci chorych na SM,
przeciwdzialanie ich poczuciu alienacji i osamotnienia.
W ramach projektu zaplanowano wydanie piqciu numer6w kwartalnika "Nadzieja", Informatora
Oddzialu Warszawskiego PTSR oraz Broszury nt, diety w SM. Pisma drukowane sq powiqkszonq
czcionkq, co ulatwia czytanie osobom majqcym trudno6ci ze wzrokiem.
Kwartalnik ,,Nadzieja" skierowany jest do os6b niepetnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane,
ich rodzin oraz os6b i lnstytucji zainteresowanych problematykq tej grupy. ,,Nadzieja" integruje chorych
i, co wa2ne, dociera do os6b, kt6re z powodu swojej znacznej niesprawnoSci majq ograniczony dostqp
do informacji i tego typu publikacji. Ponadto, kwartalnik trafia tak2e do os6b bezooirednio zajmujqcych
siq chorymi (w oSrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach pomocowych) oraz do rodzin
niepelnosprawnych os6b z SM, co wptywa na poglqbienie ich wiedzy na temat choroby, radzenia sobie

niq, przyslugujqcych u!g i uprawnieri, a tak2e umo2liwia lepsze zrozumienie chorego na stwardnienie
rozsiane.

Kontakt z publikacjami, nie tylko pozwolil pozyskai rzetelnq wiedzq o chorobie, poznai sposoby
radzenia sobie z niq, dowiedziei siq o dostqpnej pomocy, po jakq mo2na siqgnqi, ale tak2e zrozumie(,
2e z chorobq tq (po zaakceptowaniu wiq2qcych siq z niq ograniczeri) mo2na nadal cieszyi siq 2yciem.
Osobom pelnosprawnym projekt ponadto uiwiadomil, 2e chorzy na stwardnienie rozsiane sq dookola,
czasem jest im trudniej, ale starajq siq mimo wszystko funkcjonowai podobnie jak osoby bez tego
problemu.

W ramach projektu zostaty opracowane, wydane i rozdystrybuowane wydawnictwa dotyczEce
problematyki os6b chorych na SM.
- 4 nr kwartalnika Nadzieja w iloici 1200 sztuk
- poradnik dla asystent6w ,,Pomocna dlo6" w ilo5ci 2 tysiqcy sztuk - druk przewidziany na poczqtku
2017 r.
- poradnik dla os. nowozdiagnozowanych w ilo6ci 2 tysiqcy sztuk - druk przewidziany na poczqtku 2017
r.

- dodruk broszury dietetycznej 1500 sztuk
- druk broszury dot. problem6w poznawczych 2 ty6. sztuk

7a) ,,SM'owa przystari - usprawnianie ruchowe i spoleczne chorych na SM"
Okres realizac ji: 07.04.2014r. - 31.03.2015r. oraz 01.04.2015r - 31.03.2016 r.
Zr6dto finansowania: Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach zadari
zlecanych (..) - 11 konkurs

7b) ,,SM'owa przystari - usprawnianie ruchowe i spoleczne chorych na SM ll"
Okres realizacji: 01.04.2016r.-31..03.2017r. orazO1.O4.2O\7r - 31.03.2018 r.

216dlo finansowania: Pafrstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych w ramach zada6
zlecanych (..) - 24 konkurs

Celem projekt6w jest zmniejszenie ograniczei ruchowych, spowolnienie postqpu choroby, poprawa
kondycji psychicznej, a tak2e stworzenie osobom niepeinosprawnym o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepelnosprawno6ci, chorynr na SM mo2liwo:ici aktywnego uczestniczenia w 2yciu spolecznym.
Cel ten zostanie osiqgniqty przez wzrost indywidualnie okre5lonych dla danego beneficjenta
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kompetencji i umiejqtnoSci wplywajqcych na zachowanie lub zwiqkszenie jego aktywno6ci i

samodzielnoSci.
Metodq osiqgniqcia celu projektu jest przygotowanie i realizacja Indywidualnych Plan6w Dzialania (lPD)

dla ka2dej osoby niepelnosprawnej, bqdacej beneficjentem ostatecznym projektu. Ka2dy beneficjent
projektu, na podstawie wskazaf z lPD, bqdzie m6gt korzystai z wybranych grupowych i indywidualnych
zajqi, wspomagajqcych proces rehabilitacji fizycznej, spotecznej i psychologicznej.

W szczeg6lno6ci w ramach zajqt w plac6wce prowadzone sq takie zajqcia,'jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. masa2 usprawniajqcy,
3. zajqcia relaksacyjne jogi,

4. zajqcia tai-chi,
5. zajqcia metodq Feldenkraisa,

6. arteterapia z'elementami terapii zajqciowej,
7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,

8. zajqcia ,,Gl6wka pracuje",
poza salq Swiadczone bqdq:

9. pomoc logopedyczna
10. rehabilitacja domowa,
11. ustugi osobistego asystenta osoby chorej na SM,

12. twiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,

13. hipoterapia
Ponadto, projekt zaklada zwrot koszt6w przejazd6w na zajgcia i przejazd6w asystent6w z

podopiecznymi.

8) ,,Kultura, sztuka, relaks"
Projekt realizowany ze Srodk6w PFRON w ramach zadari zlecanych (...) - 24 konkurs
okres realizacji: l maj 2Ot6- 3l grudzieh 2016r.
Celem projektu bylo zwiqkszenie aktywno6ci os6b niepelnosprawnych w r62nych dziedzinach 2ycia

poprzez zorganizowanie wansztat6w integracyjnych o charakterze kulturalnym.
W ramach projektu zostaly zorganizowane cztery siedmiodniowe, integracyjne, warsztaty
arteterapeutyczne. Warsztaty skierowane byfy do 128-ciu czynnie dzialajqcych, uzdolnionych
artystycznie cztonk6w oddzial6w PTSR z terenu catej Polsl<i. W ramach ka2dego z czterech warsztat6w
zorganizowane zostaty zajqcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeute zajqciowego. Wyjazdy

umo2liwily integracjq i przelamywanie poczucia alienacji, pozwalajqc tym samym zwiqkszyi
samodzielno66 os6b chorych na stwardnienie rozsiane poprzez rehabilitacyjne formy arteterapii.
Podczas warsztat6w odbywaly siq r6wnie2 zajqcia relaksacyjno-usprawniajqce jak joga, tai-chi, nordic
walking.
W trakcie warsztat6w zorganizowano imprezy plenerowe (grill, ognisko), a tak2e wyjazdy plenerowe
prowadzone przez przewodnika, majqce na celu zapoznanie uczestnik6w ze sztukq i kulturq danego

regionu.

9) ,,Czas na pracq"
Projekt realizowany ze Srodk6w PFRON w ramach zadad zlecanych (...)- 15 konkurs
Projekt wsp6lny: Lider - PTSR Oddziat t6d2, Partner - PTSR Oddzial Warszawski

okres realizacji: 1 styczef 2015 r. - 31 marzec 2016 r. oraz L kwiecieh 2016 -31. marzec 2017.
Celem gl6wnym projektu jest wej5cie os6b niepefnosprawnych na otwarty rynek pracy 128 os6b ze

stwardnieniem rozsianym z terenu wojew6dztwa t6dzkiego, mazowieckiego, Swiqtokrzyskiego i

zachodniopomorskiego dziqki zindywidualizowanym i kompleksowym uslugom oraz szerokiemu
wsoarciu.
Gl6wne dziafania, jakie bqdq realizowane to;

- kursy i szkolenia zawodowe,

- szkolenie jqzykowe,

- 5tdzc.

- Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Spolecznej,

- Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej.
Dzialania bqdq miaty na celu podniesienie poziomu aktywno:lci zawodowej oraz zdolno6ci do

zatrudnienia osdb bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszar6w wykluczenia
spolecznego poprzez:

- wzmocnienie kompetencji spoleczno-zawodowych os6b z SM oraz zmian w iwiadomoici dotyczqcych

aktywnego 2ycia spoteczno-zawodowego,

- rozwoj kompetencji spoleczno-zawodowych zwiqkszajqcych szanse na rynku pracy u os6b ze
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stwardnieniem rozsianym,

- udzielenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, zawodowego i prawnego,

- szkolenia, kursy doszkalajqce i inne.

1-0) ,,Pomocna dlo62"
Projekt realizowany ze 6rodk6w PFRON w ramach zadari zlecanych (...)- 15 konkurs
Projekt wsp6lny: Lider - PTSR Oddzial Warszawski, Partner - PTSR Oddziat t-6di
okres realizacji: 1 kwiecieri 2015 r. - 31 marzec 2O16 r. oraz 1 kwiecied 2016-31 marzec2OITr.
Gl6wnym celem projektu jest zwiqkszenie samodzielno(ci os6b niepetnosprawnych poprzez wdro2enie
kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajqi oraz warsztat6w majqcych na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejqtno:ici niezbqdnych do samodzielnego ich
funkcjonowania.
Projekt skierowany jest do 195 os6b niepetnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu
wojew6dztw ma2owieckiego, f6dzkiego izachodniopomorskiego. Zaktada opracowanie kompleksowego
programu rehabilitacji os6b chorych na SM, kt6ry obejmie swoim dzialaniem problemy ruchowe,
psychologiczne i spoleczne.
Gi6wne dziatania jakie sq realizowane to:
rehabilitacja w o5rodku,
rehabilitacja w domu chorego,
zajgcia na basenie,
choreoterapia,
lektorat j. angielskiego
wyjazdowe warsztaty umiejqtno6ci spolecznych polqczone z dwiczeniami Qigong.

11) ,,Sprawif Moc"
Projekt realizowany ze (rodk6w PFRON w ramach zadai zlecanych (...) - 24 konkursu
Projekt wsp6lny: Lider - PTSR Oddzial Warszawski, Partner - PTSR Oddziai L6dZ

okres realizacji: 1 kwieciei 2Ot6 r. - 31 marzec 2O\7 r. oraz 1 kwiecien 2077-3l marzec 2018r.
Gtdwnym celem projektu jest zwiqkszenie samodzielnoSci os6b niepelnosprawnych poprzez wdro2enie
kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajqi oraz warsztat6w majqcych na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejqtnoSci niezbqdnych do samodzielnego ich
funkcjonowania.
Projekt skierowany jest do ponad 220 os6b niepelnosprawnych chorych na stv"rardnienie rozsiane z

terenu wojew6dztw mazowieckiego, 16dzkiego, zachodniopomorskiego i Swiqtokrzyskiego. Zaklada
kompleksowego programu rehabilitacji os6b chorych na SM, ktdry obejmie swoim

dzialaniem problemy ruchowe, psychologiczne i spoleczne.
Gl6wne dzialania jakie sq realizowane to:
rehabilitacja w o(rodku,
rehabilitacja w domu chorego,
usfuga asystenta osoby chorej na SM

zajqcia na basenie,
zajqcia jogi

warsztaty Porozumienie bez przemocy

1.2. Zasiqg terytorialny prowadzonej^przez

organizacjq dziaialnoSci po2ytku publicznego

(Noleiy wskozo( jednq lub wiqcej pozycji)
l,i: :i: ' :.

fl najbli2sze sqsiedztwo (osiedle, dzielnica, solectwo, wie6, przysi6lek)

ff| gmina ffi wojew6dztwo

G kilka gmin ffi t<ilta wojew6dztw

E powiat tr caly kraj

tr kilka powiatdw {];l poza granicami kraju

2-,ni tit2ba odbiorc6w diialari organizacji , 
,.,,

lititeZy-oszoiowat\iczbq odbiorc6w.dzialorio zocliw:a'ckrcsie
sprowozdowczym, w podziale no oiobv fizyczne i o3oby prowne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne
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2.2. Informacje na temat
innych (ni2 wymienionych w
pkt 2.L) odbiorc6w, na rzecz
kt6rych orga nizacja dzialila

(Np. zwierzqta, zobytki)

NIE DOTYCZY

r j :i,,: -'' ! '

. i :.i.*,i: :i*rj : :

3.1. Organizacja prowadzila ailataln'o3e nieodplatnq polytku punfcznego

..

-)

{.

r
trak

Fiie

3.2. Naleiy podot 
^|or-ociq;,a, ie'nlot pr*a.itu arialolnoicl

nieo!.platnej orgo nizocji w okrcsie.sprqygTdawczym, wroz ze

wskd io nie m sJe r/y dz ialo lnolcl po2ytlciiup'ilbllcz nego, o'ktd rych
ii.'iii ii o rt 4 u st. 1 usto wy z d nio 24 kw iet nia 2003 r. o dzalo kOtii
poiytku pubticznego i o wolontorlacte (Dz: U: z 2010 r. Nr 234, poi;
7536. z o6in. zm.). a tok2e kodu/6w PKD 2007 .

odpown\ol qc eqilyrn t"1 ariotolnosri*Sti o rgq,nuo cja prowa dzi
w4ceJ nliS rcazoje aiioitatni,ir:rililbd'dlid'rnHlj'lrri6-8, boiae,-..,.:,,, i

dziatalno5i na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej
os6b zagro2onych
wykluczeniem spotecznym

Organizowanie pomocy
cztonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich
problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnq i

socjalno-bytowq,
finansowanie na

ustalonych zasadach
koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabilitacji leczniczej
(m.in. zajqi
indywidualnych i

gru powych), spotecznej
(wsparcia poprzez

ustugi asystenta osoby
niepelnosprawnej) oraz

zawodowej
(organ izowanie szkole6,
kurs6w, sta2y), a tak2e
wsp6ldziatanie w
organizowaniu
dzialalnoSci spolecznej,
gospodarczej i

kulturalnej.

88-10-Z

ittfirmocjq no temot trzech gldwnych rodnj6i dziototnoici (podonie

na'$symaliie S kod6w), zaczyn:sjqc od g!6wnego' przedf.ioii
aiill!nocci

Druk: MPiFs



dziatalno6i na rzecz os6b
niepe'lnosprawnych

Organizowanie pomocy
czlo nko.m Towa.rzystwa
w rozwlEzywantu lcn

problem6w 2yciowych
poprzez informacje,
pomoc prawnq i

socjalno-bytowq,
finansowanie na

ustalonych zasadach

koszt6w powszechnie
uznanych i przyjetych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie

rehabilitacji leczniczej
(m.in. zajqi
indywidualnych i

grupowych), spolecznej
(wsparcia poprzez

uslugi asystenta osoby
niepelnosprawnej) oraz
zawodowej
(organizowanie szkoleri,
kurs6w, sta2y), a tak2e
wsp6tdziaianie w
organizowaniu
dzialalno6ci spotecznej,
gospodarczej i

kulturalnej.

88-99-Z

dzialalnoSi.na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej ispotecznej
os6b zagro2onych

wykluczeniem spotecznym

Przeciwdzialanie
uzaleinieniorn i

wykluczeniu
spolecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby
w6r6d chorych i ich
rodzin (m.in.
zwiqkszenie udziatu w
2yciu spoleczno6ci
lokalnej, rei ntegracja
spoleczna).
Wsp6ldzialanie z

administracjq
pafstwowq i

samorzqdowq,
plac6wkami slu2by

zdrowia i pomocy
spotecznej, a tak2e z

innymi organizacjami
pozarzqdowymi
pracujqcymi dla dobra i

na rzecz os6b

niepeinosprawnych.
Uczestnictwo w
szkoleniach,
konferencjach, grupach

roboczych celem
poprawy warunkdw
2ycia os6b chorych na

stwardnienie rozsiane.

94-99-Z

i, :

r: j li. 
i 

.u
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4.2.. ioi, pz, o,o, aot i rto m o iii:ili,o te m at: bned m iot, iiilii i t
Sfera dzialalno6ci po2ytku

publicznego
Pizedmiot dziatalnoici Numer Kodu {PIO)

dziatalnoSi na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej

os6b zagro2onych
wykluczeniem spolecznym

Organizowanie pomocy

czlonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich
problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnq i

socjalno-bytowq,
finansowanie na

ustalonych zasadach

koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabilitacji leczniczej
(m.in. zajqi
indywidualnych i

grupowych), spolecznej
(wsparcia poprzez

uslugi asystenta osoby
niepelnosprawnej) oraz
zawodowej
(organizowanie szkole6,
kurs6w, sta2y), a tak2e

wsp6tdziatanie w
organizowaniu
dzialalnoSci spolecznej,
gospodarczej i

kulturalnej.

88-70-Z

Druk: MPrPS



dzialalnorii na rzecz os6b
niepelnosprawnych

Przeciwdzialanie
uzale2nieniom i

wykluczeniu
spotecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby
w6rdd chorych i ich
rodzin (m.in.
z#iqkszenie udzialu w
2yciu spofecznoSci

lokalnej, reintegracja
spoleczna).
Wsp6ldzialanie z

administracjq
paristwowq i

samorzqdowq,
plac5wkami slu2by
zdrowia i pomocy
spotecznej, a tak2e z

innymi organizacjami
pozarzqdowymi
pracujqcymi dla dobra i

na rzecz os6b
niepelnosprawnych.
Uczestnictwo w
szkoleniach,
konferencjach, grupach
roboczych celem
poprawy warunk6w
2ycia os6b chorych na

stwardnienie rozsiane.

88-99-Z

dzialalno(i na rzecz os6b
niepelnosprawnych

Przeciwdziaianie
uzale2nieniom i

wykluczeniu
spolecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby
w5r6d chorych i ich
rodzin (m.in.
zwiqkszenie udzialu w
2yciu spoleczno5ci
lokalnej, reintegracja
spo{eczna).
Wsp6ldzialanie z

administracjq
paristwowq i

samorzqdowa,
plac6wkami slu2by
zdrowia i pomocy
spofecznej, a tak2e z

innymi organizacjami
pozarzqdowymi
pracujqcymi dla dobra i

na rzecz os6b
niepetnosprawnych.
Uczestnictwo w
szkoleniach,
konferencjach, grupach
roboczych celem
poprawy warunk6w
2ycia os6b chorych na

stwardnienie rozsiane-

94-99-Z
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5.1. Organizacja prowadzila dzialalnoii gospodarczq

i:-

{t I,Jie

5.2. Note2y podot infoinocjq na temot przedmioti dzialatnoici
gospadarczej organizocji wraz z opisem tej dziololnoici w okresie

sprctwozdawczym, o to&e kodufti P*{D2W l

odp o w i a d aj q ce g o/ych tej dziolo I noici. J e ! I i o rga ni zo cj d :prowodzi
wiqcej ni2 3 rodzoje dzialtilnoici goipodorczej, note2y piodai ;;'
inJo rmo cjq no te mot trzech gl6wniyih rodzoj6w dzio!o lnoici.l'podo nie
moksvmolnie 3 kod6w), zoczynajqc od gl6wnego przedmioiu
dzialolnoici

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i onis dziaialnoSci

,t 
,.

liExtll&:aB4 druz [iJJ $,I
4it//b,1

I

7. t-Eczna kwota przychod6w organizacji o96lem (zgodnie z rachunkiem wynik6w/zysk6w i strat) 3,169,908.8121

a) Przychody z dziatiin6(ci nieodptatnej po2ytkt,publibznego 3,150,394.86 zI

b),Przvchody z dzlatalnoici odptatnej po2ytku publicznego 64.00 ztl

c) Przychody z dzialalno(ci gospodarczej fl fl0 zll

d) Przychody finansowe 9,853.82 zt

e) Pozostale przychody 9,596.13 zt

:i fir:!;il

I l1:::.,.!;

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych 261,752.89 zl

2.2.7e irodel publicznych og6tem: 1.,367,747.83 zt

a) ze SroCk6w europejskich w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych 0.00 zt

b) ze Srodkdw bud2etu pafistwa 1,326,229.83 zl

c) ze 6rodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego 4l-,518.00 zl

d) ze (rodkow paristwowych funduszy celowych 0.00 zt

2,3. Ze ir 6del prywatnych og6tem : 53,444.50 zl

a) ze skladek czionkowskich 26,IAA.AA zl

D:u<: Viri25



b) z darowizn od os6b fizycznych 26,894.50 zl

c) z darowizn od osdb prawnych 450.00 zl

d) z ofiarno6ci publicznej (zbi6iek publicznych, kwest) 0.00 zt

e) ze spadk6w, zapis6w 0.00 zt

f) z wplyw6w z majEtku (w szczeg6lnoSci sprzeda2y lub wynajmu sklidnik6w majqtkowych) 0.00 zt

2.4. Zinnych 2r6del 7,486,963.59 zl

3.1. Stan 6rodk6w pochodzqcych z I% podatku dochociowego od os6b fizycznych na pierwszy dzierl
roku sprawozdawczego 737,672.00 zl

3.2. Wysoko6i kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawrzym og6lem 275,602.872t

3.3. Dzialania, na kt6re wydatkowano Srodki pochodt4cezTYo podatku dochodowego od os6b fizycznych w okresie
sprawozdawczym {w szczegolnoici okreilone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te dzialania

7 Program Leczenia i Rehabilitacji chorych (subkonta) - W ramach programu finansowano zakupy
sprzqtu rehabilitacyjnego, wspomagajqcego, usprawniajqcego, lek6w i Srodk6w medycznych
wspomagajqcych leczenie w stwardnieniu rozsianym w tym r6wnie2 suplementdw diety.
Finansowano pobyty na turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych. Finansowano zabiegi
rehabilitacyjne zar6wno w instytucjach jak i w warunkach domowych. Optacono uslugi wsparcia
specjalist6w m.in. psycholog6w, logoped6w, psychiatr6w, dietetyk6w. opiacono konsultacje
lekarskie specjalistyczne i przejazdy na nie.

761,,560.28 zl

Prowadzenie nieodptatnej dzialalno(ci po2ytku publicznego w szczeg6lno6ci: - zajqcia grupowej
rehabilitacji ruchowej, - rehabilitacje domowq, - zajqcia jogi, - hipoterapiq, - masa2, - zajqcia tai-
chi, - basen, - indywidualne porady prawne, psychologiczne i socjalne, - warsztaty psychologiczne,
- grupe wsparcia z psychologiem, - pomoc asystenta osoby z sM, - szkolenia asystent6w, -
warsztaty ceramiczne i arteterapeutyczne, - przejazdy transportem specjalistycznym, - kwartalnik
Nadzieja, materiaty informacyjne - ulotki, plakaty i kalendarze, - spotkania okolicznoSciowe -
oplatek, spotkanie karnawafowe, wielkanocne oraz spotkania z prelegentami na tematy zwiqzane
z SM, - imprezy integracyjne i kulturalne - grupowe wyj:icia do kina, teatru, filharmonii, tazienek,
Ogrodu Botanicznego, Rejsy statkiem po Wi5le itp oraz coroczne Pikniki Integracyjne, - opieka na
turnusach rehabilitacyjnych, - szkolenia wyjazdowe, wycieczki, rekolekcje i pielgrzymki.

714,O42.53 zl

3.4. Cele szczegdlowe, w rozumieniu przepisdw o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez podatnikdw
podatku dochodowego od os6b fizycznych, na kt6re organizacja po2ytku publicznego wydatkowata najwiqcej Srodk6w
pochodzqcych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczvm wrazz wydanq kwotq

I Zakupy sprzqtu rehabilitacyjnego, wspomagajqcego, usprawniajqcego, lek6w i (rodk6w
medycznych wspomagajqcych leczenie w stwardnieniu rozsianym w tym r6wnie2 suplement6w
diety. Finansowano pobyty na turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych. Finansowano zabiegi
rehabilitacyjne zar6wno w instytucjach jak i w warunkach domowych. Oplacono ustugi wsparcia
specjalist6w m.in. psycholog6w, logoped6w, psychiatr6w, dietetyk6w. opiacono konsultacie
lekarskie specjalistyczne i przejazdy na nie.

57,922.95 zl

2 Leczenie i rehabilitacja (w tym turnusy rehabilitacyjne), koszty szkoleri i warsztat6w dla chorych i

opiekun6w chorych na SM, w tym koszty prowadzqcych specjalistyczne zajqcia usprawniajqce.
128,873.07 zl

3 Pozostale koszty zwiqzane z dziaialno6ciq majqcq na celu ulatwienie funkcjonowania osobom
chorym na sM, likwidacjq barier technicznych, komunikacyjnych, architektonicznych.

88,806.79 zt

Druk: MPIPS



Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym XoszW osotem:

wtv;gtoer

''"uT:],1?:,"*
dochodowego od

o#b flzvcznyih

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6lem: 1,133,786.72 zt 1.22,133.53 zl

a) koszty z tytulu prowadzenia nieodplatnej dzialalnorici po2ytku publicznego 7,723,792.-70 zl LL4,O42.53 zl

b) koszty z tytutu prowadzenia odptatnej dzialalno(ci po2yi.ku publicznego 8,755.00 zt 8,691.00 zl

c) koszty z tytulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej 0.00 zt

d) koszty finansowe 0.00 zt

e) koszty administracyjne 0.00 zt

f) pozostafe koszty og6lem L,239.O2 zl 0.00 zl

:$
:J.:,:l 0.00 zt

5. Wynik dzialalnoici odplatnej i nieodpfatnej poiytku publicznego lub dzialalno3ci gospodarczej organizacji poiytku
publicznego w okresie sprawozdaw'czym

5.1. Wynik dziaialnoSci nieodplatrrej poZytku publicznego 1_,426,642.16 zl

5.2. \Vynik dzialalno6ci odptatnej po2ytku publicznego -8,691.C0 z

5,3. Wynik dziaialno5ci gospodarczej 0.C0 zt

w tvm: wysoko(i 6rodkov,r prze naczona na dziatalno(i po2ytku publicznego 0.C0 zl

1. Organizacja korzystata z nastqpujqcych
zwolnren

(Note2y wskazoc jednq tub wiecej pozycji wroz z kwotq
przyzno ne go zwo I nie n io )

-re z podatku dochodowego od os6b prawnych

l* z podatku od nieruchomo5ci

l* z podatku od czynnoSci cywilnoprawnych

N* z podatku od towar6w i ustug

-rr z oplaty skarbowej

F z optat sqdowych

[- z innych zwolnieri, jakich:

,F nie korzystata

0.C0 zt

0.00 zi

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zl

2. Organizacja korzystaia z prawa do nieodplatnego informowania przez jednostki publicznej

radiofonii i telewizji o prowadzonej dziataino:ici nieodptatnej po2ytku publicznego, zgodnie z art.23a
ust. lustawy zdnia2ggrudnia tgg2r.oradiofonii itelewizji lDz. lJ.z2071,r.Nr43,poz.226,z
p6ln. zm.)

. tai
:r f',lie

I W{aSnOSC

I uzvtKowanrewrecTyste

lv naiem

f- u2ytkowanie

lrJf: l,4PiPs
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3. organizacja korzystaia z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach I uz'E' zdwd 
I

Iprawa wlasnoSci lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomo6ci z zasobu 1_ nie korzystala 
I
ISkarbu Paristwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarla na

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy uiytkowania,
najmu, dzier2awy lub u2yczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych
nieruchomoici nastqpujqce prawo:

(Noleiy wskazai jednq lub wiqcej pozycji)

il
i4 it

j ':
Pracownicy oraz csoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy rywilnoprawnej illil r

t -."
iiiir.r),lit\:i!r1 i i

1.1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi noleiy u'tzqtqdni( wszystkie osoby zotrudniot e il orgonizacji no podstowie stosunku
procy (etat lub czqit et ot u) w okresie sprowozdowczym, nowet jelli obecnie nie sq ju2 zotrudnione vt

orgo nizocji)

7.0 osdb

1.2. Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pelne etaty
(Aby okreilit przeciQtne zotrdcjnlenie naleiy zsumowat wszystl,ie osol:y zotrudnione no podstawie stosunku procy w
poszczegdlnychmiesiqcochvt l'esiesprowozdowczym(wrazzulon:amiodpowiadojqcymiczqlcietatL,1p.0,5w
przypodku osoby zatrudnionej n r pol etotu), dodo( do siebie sumy zc rtdnionych z 12 miesiqcy i podzieli( vzez 12. Wynik
wpisot z doktodnoiciq do 1 miej.co po przecinku)

3.6 etat6w

1.3. Liczba os6b w organizacji 6wiadczqcych uslugi na pcdstawie umowy cywilnopra\,vnej 66.U OSOD

2=cztont!ry9= il
2.7. Organizacja posiada czionk6w

Tak

I.J!E

t.

2.2. Liczba cztonkow organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku sprawozdawczego
1,594.00 os6b fizycznych

0.00 os6b prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
-l ::'

3.1. Organizacja korzystala ze 6wiadczerl wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustowq z dnio 24 kwietnia 2003 r. o dziotolnoici po2ytku publicznego i a wolontariacie, wolontoriuszami sq osoby

fizyczne, ktdre ochotniczo i bez wynagrodzenio wykonujq iwiadczenio no rzecz orgonizocji, niezoleinie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzone z orgdnizdcjq, czlonkowie, procownicy, osoby lwiodczqce uslugi no podstowie umowy cywilnoprawnej
c zy f rz ed:t ow icie le wlodz orgo n i zot I i)

Tak

I'.Jre

{;.

i:-'

3.2. Liczba wolontariuszy wyl<onujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30
dni
(Koidy wolontoriusz powinien by( lieony tyll o t az, niezale2nie od liczby swiodczen wykononych no rzecz orgonizo4i w
okresie sprowozdowczym i czosu procy)

1,00 os6b

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby <wiadczqce uslugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej,czlonkowieorganuzarzQdzaiEcego

0.00 osob

rym:
b) inne osoby 1.00 osob

Drui: M)llS



a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce usiugi na podstawie
w umowycywilnoprawnei,cztonkowieorganu zarz4dzaiqcego

4.00 osob
a I nn ^-xlatym: tei wykonanych nd rzecz orgonizocji w

prawozdowczym)

b) inne osoby 9.00 osob

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres dlu2szv ni2 6

miesiqcv :

(Ko2dy wolontariusz powinien byc liczony tytko roz, niezoleinie od liczbv lwiodczei wykononych no rzecz orgoniTocii w

o kre s i e s p ro wozda wczy m)

t/.uu osoo

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce ustugi na podstawie
w umowycywilnoprawnei,czionkowieorganuzarzEdzaiqcego

7.00 osob

tvm: ;il;;Eb, 10.00 osob

r
iri::.::::::::

...5i
t;

l.laczna kwota wynagroczefr (brutto) wypiaconych przezorganizacjq w okresie sprawozdawczym 690,3'1 8.82 zl

a) z tytulu um6w o pracq 180,218.82 zl

. wynagrodzenie zasadnicze 161,418.00 zt

- nagrody 0.00 zl

- premre 18,800.82 zl

Inne swraoczenta 0.00 zl

b) z tytutu um6w cywilnoprav;nych 510,100.00 zl

2. Lqczna kwota wynagrodzerl u'yptaConych przez organizacjg pracownikom oraz osobom
(rn iadczqcym.uslugi na podstawic umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq dziala no:iciq

pc2vtku publicznego

0.00 zl

w a) w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoSciq odplatnq po2ytku publicznego 0.00 zl

tyrn: b) w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoSciq nieodplatnq po2ytku publicznego 0.00 zl

3. Lqczna kwota wynagrodzeri wyplacony-h pnez organizacjq pracownikom oraz osobom

Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonq dzialalno(ciq

gospodarczqorganizacji 
"

0.00 zl

4. WysokoSi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu

zarzqdzajqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne

6wiadczenia oraz umowy cywilnoprawn
Aby okreilit przeciqtne miesiqczne wynogrodzenie nale)y: 1.zsumowot wszystkie kwoty wynogrodzeh wyplacone w ciqgu

roku sprawozdo,wczego,(wlic.zoiqc wynogrodzenie zosodylcle,.nlOrodV, premie i inne iwiodczenio oroz umowy

cywilnoprawne); 2. podzielit zsumowonq kwotq pt2ez 12 (miesiqcy)

0.00 zl

5. Wysokodi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego cztonkom organu

kontroli lub nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne (wiadczenia oraz

umowy cywilnoprawne '
(potrz kamentorz do punktu 4) ' . l

0.00 zl

6. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych,

ni2 organu zarz4dzaj1cego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie

zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentorz do punktu 4)

0.00 zl

7. Wysokoii przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brulto) wyplaconego pracownikom

organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom

Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(potrz komentorz do punktu 4)

57,533.00 zt

Druk: MPiPS



8. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu
zarzqdzalqcego, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zl

9. WysokoSi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 6wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zl

10. Wysoko6i najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czionkom inhych,
ni2 organu zarzqdzaj1cego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zl

11. Wysoko:ii najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczaj4c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i:inne:iwiadczenia, oraz
wynagrodzenia wypleconego osobom Swiddczqcym ustugi na podstawie urnowy cywllnoprawnej

7,134.90 zl

12. Dodatkowe uwagi dotyczgce wynagrodzeri
(Moina podzielit siq z op,niq publicznq dodatkowymi uwagomi dotyczqcymi
poziomu lub konstrd. r ji wynogrodzert w organizacji, w6wczos nole2y wpisoi
te uwogi w przygotovlone pole)

r.\s

1. Ofganizacja udzieiala po2yczek pieniq2nych

r-' Tek

$ llie

2. Wysoko6i udzielonych po2yczek pieniq2nych 0.00 zt

3. Statutowa podstawa przyznania po2yczek pieniqznych NIE BYI"Y UDZIELANE

POLYCZK|

1. Organizacja realizowata zadania zlecone przez organy jednostek samorzqdu terytorialnego

. lak

lilie

2. lnformacja na temat gt6wnych realizowanych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich realiza-jq
(Naleiy podai nozwq zadania, jego gtowny(e) cel(-e), nazwq organu udzielojqcego dotacji oraz kwotq przyzionej dotacji)

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

t Rehabilitacja ruchowa i

spoteczna os6b chorych na

SM

Celem projektu byto
zmniejszenie ograniczeri

ruchowych jakie niesie ze sobq

choroba, spowolnienie jej

postqpu, poprawa kondycji
psychicznej chorych na

stwardnienie rozsiane, a tak2e

stworzenie mo2liwo5ci osobom
z SM aktywnego uczestniczenia
w 2yciu spolecznym.
Cele szczeg6lowe:
- wzrost aktywnoSci fizycznej
- zwiqkszenie aktywno5ci
spoiecznej
- poprawa stanu psychicznego

- wzrost Swiadomo5ci
zdrowotnej
os6b ze stwardnieniem
rozsianym, uczestnik6w zajqi
rehabilitacyjnych i innych

dziatad (.. ).

Miasto Stoteczne Warszawa 36,17O.0O zl

DrJk: MPiPS



z Pozostari aktywny -
wsparcie asystenta w drodze
do samodzielno6ci

Celem zadania jest

podwy2szenie jakoSci 2ycia i

niezale2nego f unkcjonowania
os6b niepetnosprawnych,
chorych na SM, mieszkaic6w
m.st. Warszawy.

Cel ten byt i bqdzie realizowany
poprzez zapewnienie godzin

ustug osobistych asystent6w dla

os6b niepetnosprawnych,
chorych na SM mieszkahcow
M.St.Warszawy.

Miasto Stoteczne Warszawa 84,006.00 zt

3 Sacrum i pro-fanum c.d. Celem zadania jest
przeciwdziala n ie wykluczeniu
os6b niepetnosprawnych,
chorych na stwardnienie
rozsiane z 2ycia turystycznego i

kultu ral nego, promocja
walor6w turystycznych Polski

oraz szeroko pojqta integracja.

Samorzqd Wojew6dztwa
Mazowieckiego

16,518.00 zi

4 ,,Nie jeste( SaM - publikacja

dla chorych na SM"
Celem zadania jest
podwy2szenie jako5ci 2ycia i

niezale2nego funkcjonowania
os6b niepetnosprawnych,
chorych na stwardnienie
rozsiane poprcez umo2liwienie
im, ich bliskim i specjalistom
dostqpu do informacji w
ramach wydawanych publikacji

- Informatora oraz broszury nt
2ywienia os6b z SM. Publikacje

drukowane bqdq drukiem
powiqkszonym, a ich wersje
elektroniczne zamieszczane na

stronie Oddziatu

Warszawskiego PTSR.

Samorzqd Wojew6dztwa
Mazowieckiego

25,000.00 zt

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zadania zlecone przez organy administracji

rzldowel ruU piristwowe fundusze celowe

i+

fl'
I dr\

T{ IE

4. lnformacja na temat realizowanych zadafii kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjq

|Nate2vpodoinazwezadonia,ieqoq!6wnvLelci|t-il'nazweorgonuudzielajqcegodotocjiorozkwotqpr4y?nqnW
Lp Nazwa zadania cel(-e)iadania Nazwa organu udzielajqcego dotacji Kwota

I SM'owa przystad -
usprawnianie ruchowe i

spoteczne chorych na SM

Celem projektu bylo
zmniejszenie ograniczeh

ruchowych, spowolnienie
postqpu choroby, poprawa

kondycji psychicznej, a takie
stworzenie osobom z SM

mo2liwo(ci aktywnego
uczestniczenia w 2yciu

sporecznym.

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepetnosprawnych

337,957.24 zl

Druk: MPiPS



z SM'owa przystarl -
usprawnianie ruchowe i

spoleczne chorych na SM ll

Celem projektu byto
zmniejszenie ograniczeri

ruchowych, spowolnienie
postQpu choroby, poprawa
kondycji psychicznej, a tak2e

stworzenie osobom z SM

mo2liwo(ci aktywnego
uczestniczenia w 2yciu

spolecznym.

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

366,616.80 zl

5 Kultura Sztuka Relaks Gtdwnym celem projektu jest
zwiqkszenie aktywno6ci os6b

niepeinosprawnych w r62nych
dziedzi nach 2y cia poprzez

zorganizowanie warsztat6w
integracyj nych o cha rakterze
ku ltu ra Ino-rekreacyjnym.

Paistwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

173,880.00 zt

4 ,,jeStesMy - publikacje dla
os6b chorych na SM"

elem projektu jest zapewnienie
osobom niepelnosprawnym,
chorym na SM, dostqpu do

rzetelnej informacji nt. choroby
i

sposob6w radzenia sobie z niq.

Cel ten chcemy osiqgnqi
poprzez propagowanie
inforrnacji na temat
pozytywnych przyklad6w 2ycia z

chorobq, cbowiqzujqcych praw i

ulg, mo2liwo6ci i warunk6w
rehabilitacji, leczenia, a tak2e

radzenia sobie z najczq5ciej

wystgpujqcymi problemami w
tym schorzeniu.

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

97,726.5O zl

5 Czas na pracq Celem gl6wnym projektu jest
wej6cie os6b

niepetnosprawnych ze

stwardnieniem rozsianym na

otwarty rynek pracy z terenu
wojew6dztwa t6dzkiego,
mazowieckiego,
5wiqtokrzyskiego i

zachodniopomorskiego dziqki

zindywidualizowanym i

kompleksowym uslugom i

szerokiemu wsparciu.

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

214,200.00 zl

6 Pomocna dtod 2 Gl6wnym celem projektu jest
zwiqkszenie samodzielno5ci
os6b niepelnosprawnych
poprzez wdro2enie
kompleksowego p rogramu
grupowych i indywidualnych
zajq( oraz warsztat6w majqcych

na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie

umiejqtnoSci niezbqdnych do

samodzielnego ich

funkcjonowania.

Paf stwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b N iepelnosprawnych

230.!29.00 zt

Druk: MPi?5 21,



7 Sprawii Moc Glownym celem projektu jest

zwiqkszenie samodzielnoSci

os6b niepetnosprawnych
nnnrzot rardrnienic

kompleksowego programu
grupowych i indywidualnYch
zaje(. oraz warsztat6w majqcych

na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie

umiejqtno6ci niezbqdnych do

samodzielnego ich

funkcjonowania.

Parlstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b N iepetnosprawnych

441,901.00 zl

8 TELENEUROTORMA Gtqwnym celem projektu jest

zweryfikowany klinicznie
system domowej rehabilitacji
dla os6b z wybranymi
chorobami neurologicznymi

Narodowe Centrum Badaf i Rozwoiu 25,500.00 zt

;:^,i-..-' ^^:.*r.S -..r-t:---^;^'.^, ^r,,^Fi^ .-.-.^,f-.r-..,-,.,- ---r,^.;-; ii.

L. W okresie sprawozdawczym organizacja realizcwala zam6wienia publiczne

I Tak

ii l,,,lie

2. lnformacja na temat realizowanych zam6wieri i kwct otrzyma-nych na ich realizacje

Lp I Przedmiot zamov'rienia lt'Jaz*a organu 
I

Kwota

-i
.i

1. Wykaz sp61ek, w kt6rych organizacja posiada c.o najmniej 20% udzialow lub akcji rv kapitale zaktadowyrn lub co najmniej

og6lnej liczby glos6w w organie stanowiqcym sp6lki ::

20%

Lp Nazwa sp6tki Siedziba spolki % udzial6w
lub akcjiw

kapitale ,

% udztalu w o96lnej
liczbie gtos6w

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorern

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

Lp Organ kontrolujqcy Liczba kontroli

I Urzqd Miasta Stolecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projekt6w Spotecznych 1

2 Paristwowy Fundusz rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych Oddziat Mazowiecki - wizyta

monitoringowa

1

4. Organizacja przeprowadzila bacianie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29

wrze6nia ir994r.o rachunkowo(ci (Dz. lJt;22009 r. Nr 152, poz. L223,zpoin. zm,) lub

rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiqzku badania

sprawozdad finansoWych organizacji po2ytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.2852)

i l3:i

rlf t.t;.

5. Dodatkowe informacje
(Moino vtpisatw poni|sze pole inne informacje, kt6rymi orgonizocja chciolaby podzielit siq z opiniq pubticznq)

D:uk: MPiPS
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