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1. Nazwa organizacji PO LSKI E TOWARZYSTWO STWARDN I EN IA ROZSIAN EGO O DDZIAt. WARSZAWSKI

2. Adres siediiby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Wojew6dztwo MAZOWIECKIE Powiat M.ST.WARSZAWA

Gmina M.ST.WARSZAWA Ulica NOWOSIELECKA Nr domu,12 Nr lokalu

Miejscowo:ii WARSZAWA Kod pocztowy 001466 Poczta WARSZAWA N r tel efonu 22-837-00-77

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

3. Data rejestracji w Krajowyrn Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji po2ytku
publicznego 2004-07-30

5. Numer REGON 14028520900000 6. Numer KRS 0000110888

7. Sktad organu zarzqdzaj4cego organizacji
lmiq i nazwisko Fu nkcja Wpisany do KRS

MAT.GORZATA CZAPSKA PRZEWODNTCZACA

RADY

TAK

pelnionej przez poszczegdlnych czlo nk6w o rgo n u z a rzqdzojqteg.o) BOZENA JELINSKA wIcEPRzEWODNtCZACA

RADY

TAK

AGNIESZKA KARAS wTcEPRZEWODNTCZACA

RADY

TAK

JOANNA OKARMA SKARBNIK TAK

ELZBIETA DORACZYNSKA SEKRETARZ TAK

MARIA MAJEWSKA CZI.ONEK TAK

ANETA MAZUREK CZI-ONEK TAK

8. Sklad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Noleiy wpisoi imiono. nozwisko oraz inJormacje o Iunkcji
pelnionej przez poszczeg6lnych czlonk6w organu kontroli tub
nodzoru)
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lmiq i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

DARIUSZ USOWICZ PRZEWODNTCZACY

KOMISJIREWIZYJNEJ

TAK

HALINA PATYLA wTcEPRZEWODNTCZACA

KOMISJIREWIZYJNEJ

TAK

BARBARA WIECKOWSKA SEKRETARZ KOMISJI

REWIZYJNEJ

TAK

9. Cele statutowe oreanizbcii- :' - - o- t:---J'
r: :i

{N ale 2y.. opiso t celi ns pidstawle:statut u o rg on iza cj i l

Towarzystwo jest organizacjq spotecznq obywateli polskich ze

stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciol, dzialajqcq na gruncie
Konstytucji RP i majqcq na celu:
1. poprawq ich warunk6w 2yciowych i zdrowotnych oraz zwiqkszania
uczestnictwa w 2yciu spotecznym, gospodarczym, zawodowym,
kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszq ich rehabilitacjq i leczenie rozumianych, jako
proces osiqgania optymalnego funkcjonowania w spoieczeistwie po to,
by zapewnii im mo2liwoii kierowania wtasnym 2yciem,

3. Iikwidac.,e flarier psychologiczno-spotecznych poprzez uSwiadomienae
petnosprawnej spo^teczno6ci problematyki dotyczqcej os6b ze

stwardnieniem rozsianym i ksztattowanie partnerskich postaw miqdzy
tymi grupami,
4. artykuiowanie i reprezentowanie interes6w os6b ze stwardnieniem
rozsianym w kraju oraz na arenie miqdzynarodowej.

10. Spos6b realizacji cel6w statutowych organizacji

(Note2y opisat sposdb reolizacji cel6w statutowych organizocli no
podsiawie stotutu orgonizacji) . '. ,.,,,-=:, ' ,

Cele swoje realizuje przez:

1. wsp6tdziafanie z administracjq paristwowq i samorzqdowq, plac6wkami
stu2by zdrowia i opieki spolecznej, a tak2e z innymi organizacjami
pozarzqdowymi pracujqcymi dla dobra i na rzecz os6b
niepetnosprawnych,
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, spolecznej
oraz zawodowej, a tak2e wsp6ldziatanie w
urE,dilrzuwdilru uzrdrdiltusLt 5PUreLZIteJ, EuspuudrLZeJ I KutLurdiltcJ utd

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

bezradno6ci, szczeg6lnie wS16d os6b najciq2ej poszkodowanych,
4. prowadzenie dziatalno(ci popularyzatorskiej, informacyjno-
u6wiadamiajqcej, zmierzajqcej do petnej integracji os6b ze stwardnieniem
rozsianym ze spoteczefstwem ludzi pelnosprawnych i ksztattowanie
wfa5ciwych postaw przy wykorzystaniu Srodk6w
masowego przekazu i wtasnych publikacji,
5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych
dotyczqcych 2ycia i warunk6w bytu, o6wiaty iwychowania oraz
specyficznych potrzeb os6b ze stwardnieniem rozsianym, a tak2e sposobu
ich zaspokajania - zwlaszcza w zakresie:
- ujawniania barier spolecznych, organizacyjnych, architektonicznych,
komunikacyjnych i innych, ograniczajqcych kontakt os6b ze

stwardnieniem rozsianym ze Srodowiskiem i utrudniajacych im
rehabilitacjq oraz wystqpowanie do kompetentnych wladz z wnioskami o
ich usuniqcie,
- opracowywania adekwatnych rozwiqzaf problemu dostqpu os6b ze

stwardnieniem rozsianym do 162nego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z

ich mo2liwo(ciami 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,

z1azd6w, porad n ictwa, i mprez kultu ralnych, rekreacyjnych, oiwiatowych i

innych, a tak2e obozow i wczas6w,
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7. podejmowanie i popieranie inicjatyw spotecznych zgodnie z celami
statutowymi Towarzystwa,
8. otaczanie szczeg6lnq opiekq dzieci os6b ze stwardnieniem rozsianym i

ich rodzin, a tak2e os6b z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
9. budzenie i pogtqbianie wra2liwo6ci spolecznej r62nych 6rodowisk do
dziatania na rzecz os6b ze stwardnieniem rozsianym,
10. prowadzenie dziatalno:ici wydawniczej zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami,

11. udzielanie pomocy interwencyjnej w zatatwianiu indywidualnych
spraw os6b ze stwardnieniem rozsianym,
12. utatwiahie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tak2e
podejmowania dziatalnoSci spoteczno-u2ytecznej,
13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
14. zabieranie gtosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu
statutowej dzialal no6ci towa rzystwa,
15.wsp6lpracg i wymianq do(wiadczeri 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 postqpowaniach sqdowych, administracyjnych oraz innych
toczqcych siq przed organami wladzy publicznej,
77. przeciwdziatanie uzale2nieniom i wykluczeniu spolecznemu, kt6re sq

wynikiem choroby w5r6d chorych i ich rodzin.

W Oddziale Warszawskim PTSR na dzief 3l grudnia 2OI7 r. bylo zarejestrowanych 1578 osoby, zczego
760 to czlonkowie aktywni, czynnie uczestniczqcy w dzialaniach Stowarzyszenia, a 63 osoby to
cztonkowie wspierajqcy i honorowi. W roku 2OI7 przyjqto 47 os6b.

Dziqki Srodkom uzyskanym: w ramach dotacji celowych (zadari zlecanych, wsp6tfinansowanych ze

2r6del publicznych), optat, darowizn, skladek czlonkowskich, wptat z tytutu !% w 2Ot7 roku:

1. w ramach rehabilitacji ruchowej:

- przeprowadzono 368 h zajqi grupowej rehabilitacji ruchowej w grupach uwzglqdniajqcych stopieri
niepetnosprawnoici. Zajqcia odbywaly siq cztery razy w tygodniu po 2h. tqcznie zzajgi skorzystaty 58
os6b;
- przeprowadzono 302 h zajqi indywidualnych z mechanoterapii z kt6rych skorzystafo lqcznie 42 osoby;
- przeprowadzono 8369,50 h rehabilitacji domowej dla 197 os6b najmniej sprawnych. Jedna osoba
skorzystala z 5rednio 38,50 godzin rehabilitacji, w tym: 775,50 godzin zajq(. na terenie woj.
zachodniopomorskiego, 401 godzin na terenle woj. 6wiqtokrzyskiego, 7253 godzin na terenie woj.
mazowieckiego.
- przeprowadzono322 h masa2u usprawniajEcego, z kt6rego skorzystato 54 osoby. Zajgcia odbywaty siq

Srednio dwa razy w tygodniu po 6rednio 3h.
- przeprowadzono L54 h zajqi tai-chi. Zajgcia odbywaty siq dwa razy w tygodniu po Srednio 1,5 godziny
i prowadzone byty wg autorskiego programu instruktora tai-chi z elementami chi-qung. Skorzystato z

nich 21 os6b.
- przeprowadzono 1.46,5 h zajqi jogi. Zajqcia odbywaty siq (rednio dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny,
skorzystaty z nich 26 os6b.
- przeprowadzono 76 godzina zajqi wokalnych dla tqcznie 11 os6b.
- przeprowadzono 90 h zajqi teatralnych z kt6rych skorzystalo tqcznie 12 os6b.
- przeprowadzono zajqcia na basenie MSW|A, w kt6rych wziqlo udzial ponad 1"0 os6b. Zrealizowano 165
pojedynczych wej(i. Cwiczenia w wodzie odbywaty siq dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny.
- przeprowadzono llL godzin zajqi arteterapii z kt6rych skorzystalo tqcznie 15 os6b.
- razw tygodniu, dziqki uprzejmo6ci Kancelarii Prezydenta, cztonkowie Towarzystwa mogli przez 1,5
godziny korzystai z basenu i silowni w Hotelu Belweder przy ul. Flory 2. Z mo2liwo6ci takiej skorzystaio
11 os6b.
- przeprowadzono 376,50 h wsparcia logopedycznego, z kt6rego skorzystato 21 os6b.
- przeprowadzono 535 h wsparcia psychologicznego indywidualnego dla 49 os6b wtym 90,50 godziny
na terenie woj. Swietokrzyskiego .
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- przeprowadzono ponad L0 h wsparcia prawnego indywidualnego dla 6 os6b.
- przeprowadzono 36 godziny wsparcia indywidualnego z dietetykiem dla tqcznie 20 os6b.
- przeprowadzono I07,75 godzinzajgi choreoterapii w kt6rych wziqto udziat ponad 14 os6b. (42

godziny zajg(. zorganizowano w woj. zachodniopomorskim; 65,75 godzin przeprowadzono na terenie
woj. mazowieckiego).
- zrealizowano 15 godzin zajqi relaksacyjnych metodq Feldenkraisa w kt6rych uczestniczylo ponad 7
os6b.
- sfinansowano 49,50 godziny zajqi jogi w ,,Joga Studio" dla 4 os6b
- przeprowadzono szkolenia jqzykowe w wymiarze 130 godziny dla :irednio 13 os6b.
- sfinansowano ponad 1\20 przejazd6w transportem specjalistycznym na zajqcia rehabilitacyjne,
warsztaty ceramiczne, arteterapeutyczne, na spotkania integracyjne, czlonk6w petniqcych funkcje
spoleczne oraz asystent6w z podopiecznymi. Z tej formy wsparcia skorzystalo 26 os6b.

:i

2. w ramach rehabilitacji spotecznej (w tym rehabilitacji psychologicznej, kulturalnej, zawodowej):

- sfinansowano blisko 79704h pracy asystent6w u 60 os6b.
- w OSrodku Artystycznym Nowolipie odbywaly siq raz w tygodniu warsztaty ceramiczne w kt6rych
uczestniczylo Srednio 8 os6b w dw6ch grupach. tqcznie przeprowadzono 192 godziny zajqi w tym
sfinansowano 48 godzin.

- przeprowadzono 82 godziny zajqi z zakresu usprawniania funkcji poznawczych pn. ,,Gl6wka pracuje".

Skorzystalo z nich 27 os6b.
- przeprowadzono szereg warsztat6w stacjonarny i wyjazdowych ze specjalistami (m.in. psychologiem,
prawnikiem, couachem, doradcq zawodowym, fizjoterapeutq, trenerem Qigong). Zorganizowano
szkolenie telefonicznej obsfugi klienta w kt6rym uczestniczylo 4 osoby.
- zorganizowano 2 mniejsze spotkania okoliczno5ciowe: spotkanie bo2onarodzeniowe oraz
wielkanocne, a tak2e wyjicia kulturalne na koncerty jazzowe i muzyki powa2nej do Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki.
-27czerwca2O17 rokuwsali LiceumSi6strNazaretanekprzyul.Czerniakowskiej l3Todbytosiq
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegat6w Oddzialu Warszawskiego PTSR, kt6re, z uwagi na brak
wystarczajqcej liczby obecnych w pierwszym terminie tj. godzina 11:30, rozpoczqlo siq w ll terminie, tj o
11:45. Tematem NWZD OW PTSR bqdzie przyjqcie sprawozdania finansowego
i merytorycznego OW PTSR za rok 2016 oraz wyb6r Delegat6w na Walne Zgromadzenie PTSR.

- w dniach 22-27.08.2017 r. zorganizowano 6-cio dniowe rekolekcje ignacjaf skie w domu rekolekcyjnym
Ojc6w Jezuit6w w Falenicy. Rekolekcje prowadzil Wactaw Oszajca SJ.

- odbylo siq 5 wycieczek jednodniowych wsp6tfinansowanych ze Srodk6w Tarzqdu Wojew6dztwa
Mazowieckiego. Bytyto wycieczki do Wachu, Drohiczyna i na (w. G6rq Grabarkq, Ciechanowca,

Czqstochowy itowicza. W piqciu wycieczkach wziqlo udzial 51 os6b. Wszystkie wycieczki zostaly tak
przemy6lane, aby ka2dy z chqtnych znalazl co5 ciekawego dla siebie. Spotkania z historiq, kulturq i

sztukE zar6wno w miejscach sacrum jak i profanum stanowily znakomity i tw6rczy spos6b spqdzania

czasu.

- 16 pa2dziernika 2017r. w Klubie Dow6dztwa Garnizonu Warszawa odbyl siq Koncert Charytatywny na

rzecz cztonk6w OW PTSR. Tym razem wystqpit dla nas Reprezentacyjny Zesp6t Artystyczny Wojska
Polskiego. Tradycyjnie ju2 jabtka na koncert przekazal Minister Rolnictwa.

3. Dziatalno6i wydawnicza

W ramach dzialalnoici wydawniczej zredagowano i wydano oraz rozkolportowano na terenie cafego

kraju (w szczeg6lno6ci do instytucji takich jak. oSrodki zdrowia, szpitale, oddziaty PTSR:

- 7 numer6w kwartalnika Nadzieja w ilo6ci 5r. 1800 sztuk ka2dej,
- poradnik dla asystent6w,,Pomocna dtoti" w ilo6ci 2 tysiqcy sztuk;
- poradnik dla os. nowozdiagnozowanych w ilo6ci 2 tysiqcy sztuk;
- poradnik dietetyczny "Zywienie w stwardnieniu rozsianym" w ilo6ci 2 tysiqcy sztuk;
- przygotowano baner reklamowy o OW PTSR, kt6ry nieodplatnie zostal umieszczony na ogrodzenir,
osiedla, kt6rym zarzqdza Wsp6lnota Mieszkaniowa KURHAN na terenie Warszawy;
- wydrukowano 1500 szt. kalendarzy tr6jdzielnych, kt6re rozestano do czlonk6w OWPTSR os6b

wspierajqcych OW PTSR a tak2e instytucji i organizacji wsp6tpracujqcych z OWPTSR;

- wydrukowano 2,5 ty( matych kalendarzyk6w listkowych celem promocji OW PTSR - zbierania 1%

podatku;

4. Dziatalno5i szkoleniowa

-,,szkolenie dla kandydat6w na Asystent6w Os6b Niepetnosprawnych" - szkolenie odbyio siq w dniach
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15 - 18 wrzesnia 2077r, w O6rodku Rzemie6lnik, w Broku nad Bugiem. W szkoleniu wziqio udziat 15

kursant6w, czterech specjalist6w (trzech przez cate szkolenie, jeden doje2d2ajqcy) i koordynator.
Szkolenie miato nastqpujqcy przebieg:

15.09.2017 - szkolenie z pomocy spolecznej i praw obywatelskich - 4 godz., wiecz6r integracyjny
16.09.2077 - szkolenie z psychologiem z zakresu komunikacji spolecznej w dw6ch sesjach l1cznieT
godzin

I7.09.2017 - szkolenie z rehabilitantem z zakresu bezpiecznej i efektywnej pomocy osobom chorym,
szkolenie odbylo siq w dw6ch sesjach , w tym jedna sesja w plenerze.
18.09.2077 - szkolenie z zakresu pierwsze pomocy, powt6rzenie wszystkich nabytych wiadomo5ci,
egzamin sprawdzajqcy z czqsci teoretycznej.
W listopadzie 2077r. Ci z kursantdw, kt6rzy pozytywnie zdali test przeszli pod okiem Patrona tzw.
wizyty pilota2owe. Po szkoleniu podpisano umowq cywilno - prawnA z jednym asystentem.
- w dniach 6-8.!0.2017r, w O6rodku Rzemie6lnik, w Broku nad Bugiem odbyto siq szkolenie przeciw
wypaleniu zawodowemu dla pracownik6w i wolontariuszy. W szkoleniu wziqlo udzial 20 pracownik6w
OW PTSR, psycholog- trener i koordynator. Podczas szkolenia pracownicy Towarzystwa zapoznali siq z

metodami walki ze stresem, pracy z,,trudnym" klientem i dzialaniami zapobiegajqcymi wypaleniu
zawodowemu. Szkolenie byto tez okazjq do wymiany do:iwiadcze6 oraz zintegrowania 6rodowiska os6b
pracujqcych na rzecz os6b chorych na stwardnienie rozsiane.

5. Pozostala dziatalno6i OW PTSR

- Rada Oddziatu Warszawskiego PTSR: zbierala siq 6 razy w terminach: 11.02.2017;25.02.2017;
22.03.2017; O!.04.2017; 13.O6.2O17;3I.10.2077 i podjqta lqcznie 19 uchwal. Czlonkowie Rady OW

PTSR aktywnie uczestniczyli w dzialaniach OW PTSR, konferencjach, szkoleniach, komisjach ds. m.in.
os6b niepetnosprawnych. Cztonkowie Rady OWPTSR petnili swoje obowiqzki spotecznie, nie pobierali za

ich petnienie wynagrodzenia. Czlonkowie Rady OWPTSR nie byli zatrudnieni w OW PTSR.

- Komisja Rewizyjna OW PTSR przeprowadzita 2 kontrole w terminach: 05.O5.2077 oraz29.O9.2077 r.

sporzqdzajqc 2 protokoly z posiedze6. Komisja Rewizyjna sprawdzata dokumenty finansowe i

merytoryczne m.in. umowy zlecenia, rachunki, protokolu odbioru przedmiotu um6w, rachunki i faktury
wraz z kartami pracy wystawionymi przez osoby prowadzqce jednoosobowq dzialalno(i gospodarczq
jak i firmy wykonujqce na rzecz OW PTSR zlecenia i realizujqce umowy z zakresu dzialari statutowych.
Cztonkowie Komisji Rewizyjnej OWPTSR petnili swoje obowiqzki spolecznie, nie pobierali za ich

petnienie wynagrodzenia. Cztonkowie Rady OWPTSR nie byli zatrudnieni w OW PTSR.

- 16 grudnia 2OI7 r. w sali Liceum Si6str Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 odbylo siq spotkanie
cztonk6w Oddziatu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Spotkanie
rozpoczqlo siq wyktadem p. Moniki Rozmyslowicz ,, Neurofitnes s czyli sprawny m6zg" . Nastqpnie
Dyrektor Biura p. Marcin Skroczyriski przedstawil podsumowanie dzialalnoici Oddzialu w 2077 roku. Jak

co roku nie zapomniano r6wnie2 o podziqkowaniu wolontariuszom i czlonkom, kt6rzy wspierali nas w
2017 roku. Wyr62nienie oraz drobny upominek otrzymali: Jolanta Kaszyriska, Elwira Lachowicz, Michat
Sledziriski, Robert Wojew6dzki, Anna Kokociriska, Agnieszka Ducka, Katarzyna Szydlowska, Gabriela

Peda, Matgorzata G6ra, Anna Sobierafiska, Sebastian Lewczuk, Waclaw Oszajca, Pawel Podg6rski,
Matgorzata Melich, lwona Stqpiriska, Eugeniusz Blachnio, Wieslaw Polawski, Jerzy Szczypifiski, Elzbieta

Sledziiska, Urszula Zwierz, Danuta Grudzie6, Anna Satek, Barbara Wiqckowska, Karolina Ekes, Maria
Majewska, Adrian Kwiatkowski, Wojciech Lubelski, Malgorzata Czapska, Bogdan Misiorek, Leszek

Grudzie6, El2bieta Kasprzyk, Zygmunt Wypych, Monika Tymiriska, Urszula Dobrzyniec. Podczas zebrania

wrqczono tez Honorowe Czlonkostwo Oddziatu warszawskiego, kt6re otrzymala Sp6ldzielnia
Mieszkaniowa ,,Kurhan" za nieodptatne u2yczenie powierzchni ogrodzenia do wywieszenia banera
reklamujqcego Oddziat Warszawski PTSR.

- przygotowano i z pomocq wolontariuszy rozwieziono paczki Swiqteczne osobom mieszkajqcych
w Zakladach Opiekuriczo-Leczniczych i Domach Pomocy Spotecznej.
- przez caty rok byty wysylane 2yczenia urodzinowe do wszystkich czlonk6w Stowarzyszenia. Od wielu
lat zajmuje siq tym jedna z czlonki6 OW PTSR - Jolanta Kaszyrlska - Wolontariusz.
- I paidziernika 2O17r. w Sali Balowej Zamku Kr6lewskiego w Warszawie odbylo siq uroczyste
zakoriczenie tegorocznej Symfonii Serc. Podczas Gali zostaly wrqczone honorowe odznaczenia PTSR ,,

Ambasador SM", oraz podziqkowania ,,Serce Serc". Odznaczenia te przyznawane sa osobom i

instytucjom szczeg6lnie zaanga2owanym w dziatania podnoszqce 6wiadomo5i spolecznq na temat
problematyki SM. Na wniosek Oddziatu Warszawskiego tytul Ambasadora SM otrzymal Andrzej
Majewski SJ, a podziqkowanie ,,Serce Serc" Mazowiecki Instytut Kultury.
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski prowadzi r6wnie2 Program

Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego (PLiR). W ramach tego programu chorzy zaktadajq
indywidualne konta, na kt6re mogq zbiera( Srodki z darowizn finansowych os6b fizycznych

i prawnych oraz !%o, a nastqpnie wydatkowai je na 5ci6le okre6lone cele zwiqzane z leczeniem
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i rehabilitacjq SM (zgodnie ze wskaz6wkami, zalqcznik do Umowy PLiR). Na koniec 2017 r. w PLiR

uczestniczyty 32 osoby.
- w 2017r. kontynuowali3my wsp6lpracq z organizacjami po2ytku publicznego w ramach koalicji na
rzecz uslug asystenckich. BraliSmy udziat w szkoleniach na temat wprowadzenia ,,przerwy
regeneracyjnej dla opiekun6w os6b zale2nych", konsultowali5my rzqdowy program ,,7a 2yciem" .

Odbyli3my tak2e wizyty studyjne u partner6w zagranicznych (Anglia, lrlandia).

W najbli2sze sqsiedztwo (osiedle, dzielnica, sotectwo, wie(, przysi6fek)

ffi gmina ffi wojew6dztwo

NN kilka gmin ffit kilka wojew6dztw

powiat ffi* caty kraj

W kilka powiat6w ffi pozagranicami kraju

1100

50

NIE DOTYCZY

{r Talq

{* f,lie
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Sfera dzialalnoici po2ytku
publicznego

Przed miot dziaialno6ci Numer Kodu {PKD}

dzialafno5i na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spolecznej
os6b zagro2onych
wykl uczen iem spotecznym

Organizowanie pomocy

czlonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich

problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnE,

socjalno-bytowq,
poradnictwo
specjalistyczne r62nego

rodzaju np. logopeda,
dietetyk, psycholog,

pielqgniarka)
finansowanid na

ustalonych zasadach

koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych

metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabil itacji leczniczej,

spolecznej oraz
zawodowej, a tak2e

wsp6ldziatanie w
organizowaniu
dziaial noSci spolecznej,
gospodarczej i

kulturalnej.

88-10-Z

dzialalno6i narzecz
integracji i reintegracji
zawodowej ispoiecznej
os6b zagro2onych

wykluczeniem spotecznym

Organizowanie pomocy

cztonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich
problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnq,
socjalno-bytowq,
poradnictwo
specjalistyczne 162nego

rodzaju np. logopeda,
dietetyk, psycholog,

pielqgniarka)
finansowanie na

ustalonych zasadach

koszt6w powszechnie
uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabilitacji leczniczej,

spolecznej oraz

zawodowej, a tak2e
wsp6ldziatanie w
organizowaniu
dzi atal no6ci spolecznej,
gospodarczej i

ku lturaln ej.

94-99-Z
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Sfera dziatalnoici no2vtku
publicznego

Przedmiot,dziala Ino(ci Numer Kodu {PKD}

dziatalnoSi na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spotecznej

os6b zagro2onych

wykluczeniem spotecznym

Organizowanie pomocy
czlonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich
problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnE,

socjalno-bytowq,
poradnictwo

specjal istyczne 162nego

rodzaju np. logopeda,
dietetyk, psycholog,

pielqgniarka)
finansowanie na

ustalonych zasadach

koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabilitacji leczniczej,

spotecznej oraz
zawodowej, a takZe

wsp6ldziatanie w
organizowaniu
dziafalnoici spolecznej,
gospodarczej i

kultural nej.

88-70-Z

dzialalno6i na rzecz

integracji i reintegracji
zawodowej i spoiecznej
os6b zagro2onych
wykluczeniem spolecznym

Organizowanie pomocy
cztonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich
problemSw 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnq,
socjalno-bytowq,
poradnictwo
specjalistyczne 162nego

rodzaju np. logopeda,
dietetyk, psycholog,

pielqgniarka)
finansowanie na

ustalonych zasadach
koszt6w powszechnie
uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabil itacji leczniczej,

spolecznej oraz
zawodowej, a takze
wsp6ldzialanie w
organizowaniu
dziala I no6ci spotecznej,
gospodarczej i

kulturalnej.

88-10-Z
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dziatalno6i na rzecz os6b

niepetnosprawnych
Organizowanie pomocy 194-99-Z
cztonkom Towarzystwa
w rozwiqzywaniu ich

problem6w 2yciowych
poprzez informacjq,
pomoc prawnE,

socjalno-bytowq,
poradnictwo
specjalistyczne rd2nego

rodzaju np. logopeda,
dietetyk, psycholog,

pielqgnia rka)
finansowanie na

ustalonych zasadach
koszt6w powszechnie

uznanych i przyjqtych
metod leczenia i

rehabilitacji,
organizowanie i

prowadzenie
rehabilitacji leczniczej,

spotecznej oraz
zawodowej, a tak2e
wsp6tdziatanie w
organizowaniu
dziatal no5ci spotecznej,
gospodarczej i

kultu ralnej.
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b) Przychody z dziatalno:ici odptatnej po2ytku publicznego 346.00 zt

c) Przychody z dzialalno5ci gospodarczej 0.00 zl

d) Przychody finansowe 70,2O3.4L2t

e) Pozostaie przychody L7,408.45 zl

i. rnrorrn".;" o ir6dlach

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 227,437.I2 zl

2.2.2e 216det publicznych og6lem: 7,797,945.70 zl

a) ze Srodk6w europejskich w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych 0.00 zt

b) ze Srodk6w bud2etu pafistwa 0.00 zl

c) ze 6rodk6w bud2etu jednostek samorzEdu terytorialnego 167,9O9.OA zl

d) ze 6rodk6w paristwowych funduszy celowych 1.,624,036.10 zl

2.3.2e i16del prywatnych og6lem: 48,900.84 zl

a) ze sk'ladek czlonkowskich 23,277.70 zl

b) z darowizn od os6b fizycznych 24,879.1,4 zI

c) z darowizn od os6b prawnych 750.00 z{

d) z ofiarno(ci publicznej (zbi6rek publicznych, kwest) 0.00 zl

e) ze spadk6w, zapisdw 0.00 zl

f) z wplyw6w z majqtku (w szczegdlnoSci sprzeda2y lub wynajmu sktadnik6w majqtkowych) 0.00 zt

2.4.7 rnnych irodel 25,'J-05.65 zl

l--r

3.1. Stan 6rodk6w pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych na pierwszy dziei
roku sprawozdawczego

462,069.1.9 zl

3.2. Wysoko6i kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogolem

299,593.93 zl

3.3. Dzialania, na kt6re wydatkowano Srodki pochodzqcezT% podatku dochodowego od osdb fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczegdlno(ci okreilone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te dzialania

1 Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajqi oraz warsztat6w z zakresu usprawniania
fizycznego, rehabilitacji spolecznej oraz zawodowej (przygotowanie i realizacja) dziatari
wymienionych w punkcie 11.1.1

79,975.45 zt

3.4. Cele szczeg6lowe, w rozumieniu przepis6w o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez podatnikdw
podatku dochodowego od os6b fizycznych, na kt6re organizacja pozytku publicznego wydatkowata najwiqcej 6rodk6w
pochodzqcych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczymwrez z wydanq kwotq
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7 Prowadzenie indywidualnych zajqi z zakresu szeroko pojqtej rehabilitacji, finansowanie m.in.

zakupu artykut6w medycznych, paramedycznych, lek6w, suplement6w, sprzetu usprawniajqcego,
pomocniczego, medycznego, pokrycie koszt6w turnus6w rehabilitacyjnych oraz szkole6 i

warsztat6w usprawniajqcych i podnoszqcych kompetencje spoteczne i zawodowe itp.

196,593.93 zl

;#t, $

4.1. Koszty arganizacji w okresie sprawoldawczym og6lem: 2,755,084.17 zI 299,593.93 zt

a) koszty z tyiulu prowadzenia nieodptatnej dziatalno6ci po2ytku publicznego 2,036,3t4.0021 299,593.93 zt

b) koszty z tytutu prowadzenia odplatnej dziatalno6ci po2ytku publicznego 390.00 zl 0.00 zt

c) koszty z tytutu prowadzenia dzialalno(ci gospodarczej 0.00 zl

d) kol2ty finansowe 0.03 zl

e) koszty administracyjne 116,646.23 zl

,fJ p-o2ostaie,kosztV og6leh I,733.85 zl 0.00 zi

3*1ffi$s ;'ffi tri.Nre 
u a m ffi iiia ffi** a I j;.' 10,555.61 zt

5. Wynik dzialalno5ci odplatnej i nieodplatnej poiytku publiiineeo lub dziatiinoici ioipodarciej organiiacii poiytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik dziaialno6ci nieodptatnej poiytku publicznego 35.116.85 zl

5.2. Wynik dziatalno6ci odptatnej po2ytku publicznego -44.O0 zl

5.3. Wynik dzialalno6ci gospodarczej 0.00 zt

w tym: wysokoSi :irodk6w przeznaczona na dzialalno6i po2ytku publicznego 0.00 zl

il;@
W'-'t

.1 ;q;"i*i
0.00 zt

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zt

0.00 zl

0.00 zt

0.00 zt

1. Organizacja korzystata z nastqpujqcych
zwolnten

(Noleiy wskazat jidnq liib wiqcej pozycji iiaz z kwotq
p rzyz n o ne go zwo i ii ii ii o')

N? z podatku dochodowego od os6b prawnych

,l'* z podatku od nieruchomoSci

f* z podatku od czynno6ci cywilnoprawnych

|F z podatku od towar6w i uslug

{7' z optaty skarbowej

f* z oplat sqdowych

N.- z innych zwolnie6, jakich:

I nre Korzystara

2.organizacjakorzystatazprawadonieodptatnegoinformowaniaprzezjednostkipublicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej dzialalnoSci nieodptatnej po2ytku publicznego, zgodnie z art.23a
u:tj1ust1wyzdnia29grudnia!992r.oradiofoniiite|ewizji(Dz.U.i2o77r.Nr43,poz.226,z
pozn. zm.)

i lak
jl 

l,Jie

I*
I

1

wtasno5i

u2ytkowanie wieczyste
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3. Organizacja korzystata z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach
prawa wlasnoSci lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoici z zasobu

Skarbu Paristwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawaria na

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

(Naleiy wskazot jednq lub wiqcej pozycji)

17 najem

l* u2ytkowanie

l* u2yczenie

f- dzie12awa

,[- nie korzystala

'li

vi
iiil

l1

1.1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi noteiy uwzglqdnit wszystkie osoby zolrudnione w organizocji no podstowie stosunku
pracy (etat lub czqti etatu) w okresie sprowozdawczym, nawet jeSli obecnie nie sq jui zotrudnione w
otgontzocltJ

6.0 os6b

1.2. Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

petne etaty
(Aby okreilic przeciqtne zotrudnienie nole2y zsumowoi wszystkie osoby zotrudnione no podstowie stosunku procy w
poszcze96tnych miesiqcoch w okresie sprowozdowczym (wroz z ulomkami odpowiadajqcymi cze!ci etotu, np.0,5 w
przypodku osoby zatrudnionej no p6t etotu), dodoc do siebie sumy zotrudnionych z 72 miesiqcy i podzietit przez 12. Wynik
wpiso( z doklodnoiciq do 1 miejsco po przecinku)

4.6 etatow

1.3, Liczba os6b w organizacji Swiadczqcych ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 82.0 osob

2. Ciionkowie
illlfi=

,i$,ll
" i, 

.,rl
+

2.1. Organizacja posiada cztonk6w

f+ lak

' t.lle

1,569.00 os6b fizycznych
6orrr.sLJr vv6 Pl c5u

6.00 os6b prawnych

],...*
3. Wolontariat w okreCie sprawozdawczym $$j

"fi ;.n: ,;i

3.1. Organizacja korzystala ze Swiadczeri wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustowq z dnia 24 kwietnio 2003 r. o dzialolnoici pdytku publicznego i o wolontoriocie, wolontdriuszomi sq osoby

fizyczne, ktore ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq iwiodczenia no rzecz orgonizocji, niezoleinie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzone z orgonizacjq, czlonkowie, prorcwnicy, osaby iwiodczqce uslugi no podstowie umowy cywilnoprownej
czy przedstowiciele wlodz or gonizocji)

I dt\

l''l i e

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszy ni2 30

(Koidy wolontariusz powinien by( liczony tylko roz, niezoleinie od liczby twiadczefi wykononyth no rzecz orgonizocji w
okresie sprawozdawczym i czosu procy)

2.00 os6b

a) cztonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby SwiadczQce uslugi na podstawie
w umowy cywilnoprawnej, czlonkowie organu zarzqdzajqcego

1.00 os6b

tym: 
b) in* "*n 1.00 os6b
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3.3. Liczba wolontariuszywykonujqcych 6wiadczenie narzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesiecv

(Ko2dy watonlariusz powinien byc ticzony tvlko raz. niezoleinie od tirzby iwiadczei wykononyrh no ftecz orgonizocji w
akresie sp rawo zd owczym)

20.00 osob

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby SwiadczEce ustugi na podstawie
w umowy cVWilnoprawnej, czlonkowie organu zarzqdzai1cego

6.00 osob

tym: 
b) inne osoby 14.00 osob

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych 6wiadczenie na rzecz organizacji przez okres dlu2szv ni2 6
miesiecv
(Koidywolantoriuszpowinienbyiliczonytylkoroz,niezaleZnieodliczbyiwiodczeiwykononythnorzeczorgonizocji OKw
o k re s ie sp ro w o zd o wc zy m )

10.00 osob

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce ustugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej,cztonkowieorganu zarzEdzajacego

8.00 osob

b) inne osoby
yrrl

2.00 osob

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym ilrft
.:

l.tqczna l<wota wynagrodzei (brutto) wyplaconych przez organizacjq w okresie sprawozdawczym 922,749.78 zl

a) z tytulu um6w o pracq 212,583.30 zl

wynagrodzenie zasadnicze 212,583.30 zl

nagrody 0.00 zl

_ pr Er rrc 0.00 zl

- inne 5wiadczenia 0.00 zl

b) z tytutu um6w cywilnoprawnych 710,166.48 zl

2. LEczna kwota wynagrodzei wyptaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom
5wiadczqcym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq
pozytKu publrczne8o

922,749.78 zl

w a) w zwiqzku z prowadzonq dziaialno6ciq odptatnq po2ytku publicznego 0.00 zl

ym: b) w zwiqzku z prowadzonq dzialalno(ciq nieodplatnq po2ytku publicznego 922,749.78 zl

3. t"qczna kwota wynagrodzeri wyptaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom
Swiadczqcym uslugi na.podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoiciq
gospodarczq organrzacJl

0.00 zl

4. Wysoko3d przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego czionkom organu
zarzqdzajqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
iwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby okre!lic przeciqtne miesiqczne wynogrodzenie noleiy: l.zsumowat wszystkie kwoty wynagrodzefi wyplacone w ciqgu
roku sprowozdawczego (wliczojqc wynagrodzenie zasadnicze, nogrody, premie i inne swiadczenio oroz umowy
cywilnoprowne); 2. podzielic zsumowonq kwotq przez 72 lmiesiqcy)

0.00 zl

5. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypiaconego cztonkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczajEc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne iwiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(potrz komentdrz do punktu 4)

0.00 zl

6. Wysoko6i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego czionkom innych,
ni2 organu zarzqdzajqcego, kontroli lub nadzoru, organow organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne iwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentarz do punLtu 4)

0.00 zl

7. Wysokodi przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne iwiadczenia, oraz osobom
Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(potrz komenlorz do punktu 4)

76,895.81 zl
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8. Wysokodi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia {brutto) wyplaconego cztonkom organu
zarzqdzajqcego, 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 (wiadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zl

10. WysokoSi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych,
ni2 organu zarzqdzaj4cego, kontroli lub nadzoru, organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne riwiadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zl

11. WysokoSi najwyiszego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypfaconego pracownikom
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz
wynagrodzenia wyptaconego osobom Swiadczqcym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,855.00 zl

12. Dodatkowe uwagi dotyczEce wynagrodzefi ,l

(Moina piodzietit iig z'opiniq pubticzaq dbdatkowymi uwogomt diityzqcymi
poziomu lub konstrukcji wynogrodzen w organizocji, wiwczos naleiy wpisot
te uwogi w przygotowone pole)

czlonkowie organu zarzqdzalqcego ani organu kontroli nie
otrzymywali wynagrodzenia z tytulu pelnienia pzez slebie
funkcjijak iz innych tytulow.

1. Organizacja udzielafa po2yczek pieniq2nych

-r* Tatr-r

i' Nie

2. Wysoko5i udzielonych po2yczek Iieniqinych 0.00 zl

3. Stat-utowa podstawa przyznania po2yczek pieniq2nych

ffir**'W @

1. Organizacja realizowala zadania zlecone przez organy jednostek samorzEdu terytorialnego
lr

f" l{ie

2. Informacja na temat gt6wnych realizowanych zadafi i kwot dotacji otrzymanych na ich reilizacjq
(Nale2y podat nazwq zadania, jego gl6wny(e) cel(-e), nazwq organu udzielojqcego dotocji oroz kwotg przyznanej dotacji)

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

1 Rehabilitacja ruchowa i

spoieczna os6b chorych na

SM

Celem projektu bylo
zmniejszenie ograniczef
ruchowych jakie niesie ze sobA
choroba, spowolnienie jej
postQpu, poprawa kondycji
psychicznej chorych na

stwardnienie rozsiane, a tak2e

stworzenie mo2liwo5ci osobom
z 5M aktywnego uczestniczenia
w 2yciu spoiecznym.
Cele szczeg6towe:
- wzrost aktywnorici fizycznej
- zwiqkszenie aktywnoSci

spolecznej
- poprawa stanu psychicznego
- wzrost Swiadomo5ci
zdrowotnej
os6b ze stwardnieniem
rozsianym, uczestnik6w zajqe

rehabilitacyjnych i innych

d z iala rl.

M iasto Stoleczne Warszawa 48,195.00 zt

Druk: MPiPs



2 Pozostari aktywny -
wsparcie asystenta w drodze
do samodzielno6ci

Celem zadania jest
podwy2szenie jako6ci 2ycia i

niezale2nego funkcjonowania
os6b niepetnosprawnych.
chorych na SM, mieszkaric6w
m.st. Warszawy.
Cel ten byt i bqdzie realizowany
poprzez zapewnienie godzin

ustug osobistych asystent6w dla

os6b niepetnosprawnych,
chorych na SM mieszkaric6w
M.St.Warszawy
W wyniku realizacji projektu u

jego beneficjent6w nastqpi:
- zlagodzenie skutk6w
postqpujqcej, nieuleczalnej
choroby,
- poprawa stanu psychicznego,

zmniejszenie poczucia

osamotnienia u chorego

Miasto Stoieczne Warszawa 84,1.44.00 zl

3 Sacrum i profanum 2017 Celem realizacji projektu byto
przeciwdzialanie wykluczeniu
os6b z niepetnosprawno5ciq
fizycznq, chorych na SM z 2ycia

a rtystycznego, kultural nego
poprzez realizacjq
jednodniowych wycieczek o
charakterze kulturalnym
(zwiedzanie miejsc i zabytk6w
sacrum i profanum z terenu
woj. mazowieckiego).

Zarzqd Wojew6dztwa
Mazowieckiego

16,810.00 zt

4 Profesjonalna kadra -

profesjonalne dzialanie
Celem zadania bylo zwiqkszenie
kompetencji i umiejqtnoici
pracownik6w i wolontariuszy
pracujqcych narzecz OW PTSR

poprzez udziat ich w
warsztatach dot. wypalenia
zawodowego z ele. super wizji,
a tak2e przeprowadzenie

szkolenia na asystenta ON.

Zarzqd Wojew6dztwa
Mazowieckiego

l8,76O.OO zl

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zadania zlecone przez organy administracji
rzqdowej lub paristwowe fundusze celowe

si Tak

r* ldie

4, lhformacja na t€mat realizofienych zadari i kwot dotacji otrzymanych na ich re-lizacjq'..,
(Nale2v podai nazwe zodonia, ieqo alownvte) cel(-e), nozwe orqonu udzielaigceqo dotacii oraz kwote przvznanei dotacii)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udz,iela;q6sgt 6.ar.i' Kwota

1 "SM'owa przystafi (...) Il" Celem realizacji zadania jest

zmniejszenie ograniczed

ruchowych, spowolnienie
postqpu choroby, poprawa

kondycji psychicznej a tak2e

stworzenie os. z

niepelnosprawnoSciq fizycznq
(chorym na SM) mo2liwo5ci

aktywnego uczestnictwa w
2yciu spolecznym. Prowadzenie
plac6wki dla os. chorych na SM

z orzeczonym stopniem
niepelnosprawnoSci.

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepeinosprawnych

379,643.O0 zl

Druk: MPiPS



a ,,jeSteSMy - publikacje dla
os6b chorych na SM ll"

Celem zadania byto
zapewnienie os. chorym na SM

dostqpu do rzetelnej informacji
nt choroby, sposob6w radzenia

sobie z niq, propagowanie
poprzez wydawnictwa
(kwartalnik Nadzieja) inf. nt
pozytywnych przyktaddw 2ycia z

chorobq, obowiqzujqcych praw i

ulg, mo2liwo3ci rehabilitacji i

warunk6w leczenia. W iamacn
zadania opracowano,
wyd-rukowano kwartalnik
Nadzieja i rozkolportowano
pismo na terenie calego kraju.
(instytucje publiczne w
szczeg6ln. szpitale, przychodnie

zdrowia, biblioteki, oddziaty
PTSR

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os5b Niepelnosprawnych

62,360.00 zt

3 Kompleksowe wsparcie dla
chorych na SM

Celem realizacji zadania jest

wzrost samodzielnoSci os6b
niepelnosprawnych, chorych na

SM poprzez wdro2enie
kompleksowych dzialad
grupowych i indywidualnych,
wsparcie usl. asystenckich oraz

warsztat6w. Program pomo2e

naby6, rozwinqi i podtrzymai
umiejqtno(ci niezbqdne do
samodzielnego funkcjonowania
os. z niepelnosprawnoSciq
fizycznq.

Parlstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

360,520.00 zt

4 Pomocna dloi 3 Zwiqkszen ie samodzielnoSci

os6b chorych na SM z

niepelnosprawnoSciq fizycznq
poprzez wdro2enie
kompleksowego programu
grupowych i indywidualnych
zajgt oraz warsztat6w majqcych

na celu nabywanie, rozwijanie i

podtrzymywanie umiejqtno5ci
niezbqdnych do samodzielnego
funkcjonowania w 2yciu

spotecznym i zawodowym.

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepetnosprawnych

344,963.65 z1

5 Sprawii Moc Zwiqkszenie samodzielnoSci

os6b chorych na SM z

niepelnosprawnoSciq fizycznq
poprzez wdro2enie
kompleksowego programu
grupowych i indywidualnych
zajq(. oraz warsztat6w majqcych

na celu nabywanie, rozwijanie i

podtrzymywanie umiejqtno6ci
niezbqdnych do samodzielnego
funkcjonowania.

Padstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

506,428.25 zl

Druk: MPiPs



6 Pomocna dtori 2 Zwiqkszenie samodzielnoSci
os6b chorych na SM z
niepetnosprawnoSciq fizycznq
poprzez wdro2enie
kompl eksowego progra mu
grupowych i indywidualnych
zajqi oraz warsztat6w majqcych

na celu nabywanie, rozwijanie i

podtrzymywan ie u miejqtnoSci

niezbqdnych do samodzielnego
funkcjonowania w 2yciu

spolecznym i zawodowym.
Kwota dotacji * uwzglqdnia
okres 2016.04.0I - 37.03.2077
dla OW PTSR

Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

230,729.00 zl

Czas na pracq WejScie os6b
niepelnosprawnych na otwarty

rynek pracy z terenu woj.
16dzkiego, mazowieckiego,,
Swiqtokrzyskiego i

zachodniopomorskiego. *kwota

dotacji przeznaczona na okres

01.04.2076 - 37.03.201,7

Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepetnosprawnych

205,77O.00 zl

8 "SM'owa przystaf (...) lll" Celem realizacji zadania jest
zmniejszenie ogranicze6
ruchowych, spowolnienie
postqpu choroby, poprawa
kondycji psychicznej a tak2e
stworzenie os. z

niepelnosprawnoSciq fizycznq
(chorym na SM) mo2liwo6ci

aktywnego uczestnictwa w
2yciu spolecznym. Prowadzenie
plac6wki dla os. chorych na SM

z orzeczonym stopniem
niepelnosprawnoSci. * kwota
dotacji na okres od 01.04.2018 -
31.03.2019. Wolacona transza

t34 537,60 - 22 grudzief 2OI7

Paf stwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepef nosprawnych

336.339.08 zl

9 ,,jeSteSMy - publikacje dla
os6b chorych na SM"

Celem zadania byfo
zapewnienie os. chorym na SM

dostqpu do rzetelnej informacji
nt choroby, sposob6w radzenia

sobie z niq, propagowanie
poprzez wydawnictwa
(kwartalnik Nadzieja) inf. nt
pozytywnych przyktad6w 2ycia z

chorobq, obowiqzujqcych praw i

ulg, mo2liwo:ici rehabilitacji i

warunk6w leczenia. Projekt
wieloletni. * Kwota dotacji
uwzglqdnia okres 01.04.2016 -
31.03.20L7 r.

Padstwowy Fundusz Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych

97,726.50 zl

Druk: MPiPS



10 Zweryfi kowany kli nicznie
system domowej
rehabilitacji dla os6b z

wybranymi chorobami
neurologicznymi.

Celem zadania jest

wprowadzenie innowacyjnej
metody rehabilitacji przy

wykorzysta n iu program u

komputerowego, zestawu
komoutera dla os6b
niesamodzielnych chorych na

SM, chorobq Huntingtona,
ataksjq rdzeniowo -

m62d2kowq. Kwota dotacji *

dotyczy okresu 0I.01.2077 -

37.05.2017. ikoszt6w
poniesionych przez OWPJSR

Narodowe Centrum badari
Rozwoju.

75,937.50 zt

7aa
: !+al

:::: ::::: \

1. W okresie sprawozdawczym organi2'acja r lizowita zarn6wienia pUbliczhe
, . ,, ,,, , ,,:,, ',. ,i: .. ., ,; ....

{*

l+

Talr

FJie

2. Informacja na temat realizoWanych zam6wiefi i kwot,otrzymahych na'ich reali2b'-jQ

Lp Przedmiot zam6wienia Nazwa organu Kwota

ffiiffr"r"ffi ,l

*' 
"j% ffifu. reffi.

1. Wykaz sp6fek, w kt6rych organizacja posiada co najmniej 2O% udzial6w lub akcji w kapitale zaktadowym lub co najmniej 20%

ogdlnpj liczby glos6w w organie stanowiqcym sp6tki

Lp Nazwa spdtki Siedziba sp6lk! T".udziaidw
lub akcji:,w
:kapitate..

% ndziilu w og6lnej
liczbie,glos6w-

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

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

Lp Organ:kontrolujqcy Liciba kontroli

_t M iasto Stoteczne Warszawa t

2 Zaktad Ubezpieczef Spoiecznych I

4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z ddia 29

wrze5nia 7994 r. o rachunkowo(ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. \223, z poin. zm.) lub
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiqzku badania
sprawozdaf finansowych organizacji po2ytku publicznego (Dz. U. Nr 285,po2.2852)

r Tak

r* Fiie

5. Dodatkowe informacie
(Moina wpisoi w poni2sze polg inne int'oimocje,.ktdiyn.i Argan'ilacla,,chcioloby podzieti6 liq z opini/ phibiitznq)

Druk: MPiPS
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