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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina HACZÓW

Powiat BRZOZOWSKI

Ulica Nr domu 902 Nr lokalu 

Miejscowość HACZÓW Kod pocztowy 36-213 Poczta HACZÓW Nr telefonu 13-439-17-87

Nr faksu 13-439-17-87 E-mail 
zk.haczow@psouu.org.pl

Strona www www.wtzhaczow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-10-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18062465000000 6. Numer KRS 0000367599

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Urszula Madej Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Zuzanna Florko Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Koła

TAK

Janina Cyrulik Skarbnik Zarządu Koła TAK

Bogumiła Głuszyk Sekretarz Zarządu Koła TAK

Maria Mroczkowska Członek Zarządu Koła TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wiesława Tabisz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Szuba Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Szczepanik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
HACZOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia według art. 4 Statutu jest działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia 
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony 
ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, 
w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, 
mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w 
integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, 
niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy 
prawnej. 
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów.
3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo 
przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków 
rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem oraz 
przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków 
decydowania w swoich sprawach. 
5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni 
sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez 
doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie 
w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego 
wsparcia.
7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej 
interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym 
socjoterapii; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie 
wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących 
realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, 
europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, 
sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei 
aktywnego życia.
8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 
zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i 
pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego.
9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności:
- grup samopomocowych,
- grup wsparcia,
- usług wspomagających rodzinę,
- placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.
10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia.
12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
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wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji 
celów statutowych.
14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
upośledzenia umysłowego.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, 
praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, 
mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
18. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią 
Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i 
instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
19. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
20. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie prowadzi dwie 
placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej i Dzienne Centrum Aktywności. WTZ działa w Haczowie, DCA w 
Haczowie oraz w Besku.
Podstawą prawną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie jest:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego. WTZ jest finansowany w 90% ze 
środków PFRON i  w 10% ze środków samorządowych. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami 
rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania 
kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze 
środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na 
terenie którego działa warsztat. 
Z uwagi  na  to, że  WTZ w Haczowie obejmuje wsparciem uczestników z 3 powiatów obowiązek 
dofinansowania kosztów bieżącej działalności WTZ w Haczowie przejmuje Powiat brzozowski, na 
terenie którego Warsztat działa w porozumieniu z powiatem krośnieńskim i sanockim.
Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest szeroko pojęta rehabilitacja zawodowa i 
społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, ich samodzielności, w 
tym zawodowej, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i 
funkcjonowania społecznego. Terapia prowadzona w Warsztacie realizowana jest na podstawie 
indywidualnego programu rehabilitacji każdego uczestnika, który zawiera informacje dotyczące 
uczestnika, planowanych wobec niego działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
spodziewanych efektów. W warsztacie działa Rada Programowa złożona z kierownika WTZ, 
instruktorów, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, fizjoterapeutów i psychologa. Rada dokonuje 
okresowej oraz nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu 
rehabilitacji uczestników, zajmuje też stanowisko w zakresie osiągniętych postępów. 
W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie uczestniczą 42 dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną z terenu trzech powiatów: brzozowskiego, krośnieńskiego i 
sanockiego. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w siedmiu pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, 
ogólnotechnicznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, plastycznej i rękodzieła artystycznego.
Podstawowym kryterium kwalifikacji do Warsztatu jest aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.
Rehabilitacja zawodowa w pracowni stolarskiej polega na  poznawaniu możliwości zastosowania 
drewna, tworzyw drzewnych oraz uczy różnych technologii obróbki tj. wyrzynanie, przecinanie, 
struganie, profilowanie, szlifowanie, wiercenie, wykańczanie powierzchni przez lakierowanie, 
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obrabianie wąskich płaszczyzn w elementach płytowych i właściwy sposób ich łączenia. Pracownia 
stolarska zapoznaje uczestników z prostymi czynnościami stolarskimi, z prawidłowym używaniem 
narzędzi i elektronarzędzi do ręcznej obróbki drewna takich jak: piły ręczne, strugi, wiertarki, wiertarko-
wkrętarki, frezarka, wyrzynarka, szlifierka kątowa. Prace wykonywane w tej pracowni to m.in. drobna 
galanteria drewna, tacki, przedmioty przestrzenne, szafki, wieszaki, taborety, podstawki do stroików, 
oprawa obrazów. Prace wykonane na tej pracowni stanowią wyposażenie wielu pracowni, 
wykorzystywane są również do tworzenia infrastruktury przy budynku WTZ. 
Na pracowni wikliniarskiej wyplatane są różnorodne kosze, koszyki, tacki i dodatki dekoracyjne, 
skrzynie prostokątne, uchwyty na szklanki. Podopieczni WTZ uczą się podstaw suszenia, eksploatacji, 
przechowywania i segregowania wikliny oraz barwienia tradycyjną bejcą do drewna. Praca w tym 
zakresie wymaga zapamiętywania poszczególnych etapów splotu, wysiłku, skupienia a przede 
wszystkim cierpliwości. Dzięki tworzeniu prac polepszamy sprawność manualną. Celem pracowni 
wikliniarskiej jest rozwijanie ekspresji, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i 
uwagi. Co więcej praca ta pobudza wyobraźnię, uczy dyscypliny i współpracy w grupie. Wyplecione 
prace dają uczestnikom wiele satysfakcji, często są wykorzystywane do kompozycji kwiatowych, biorą 
udział w wystawach, jak również cieszą się powodzeniem na kiermaszach.
Na zajęciach w  pracowni ogólnotechnicznej uczestnicy nabywali umiejętności bezpiecznego 
posługiwania się sprzętem technicznym takim jak: maszyna do szycia, overlock, żelazko parowe, 
lutownica, elektryczny pistolet klejowy oraz drobniejszymi narzędziami jak: noże, wybijaki, sekatory, 
nożyczki, igły. Pracownia wykonuje elementy dekoracyjne, bukiety, maty kuchenne, lampki nocne, 
stroiki, robótki ręczno-maszynowe, poduszki dekoracyjne, obrazy, serwety. Podopieczni tej pracowni 
uczyli się  wycinania odręcznego i według szablonów. Wykonywali witraże wiszące łączone często z 
metaloplastyką, utrwalali poszczególne etapy procesu technologicznego wykonania witrażu: obsługę 
szlifierki, przecinaka diamentowego, nakładania taśmy i lutowania. Wykonywali również podpałki 
gilowe z resztek wikliny, bombki wiszące, miski z papieru, mozaikize szkła, wyszywali haftem 
wypełniającym i sznureczkowym makaty wykorzystując je potem przy szyciu poduszek dekoracyjnych.
Założeniami terapii na pracowni ceramicznej  jest tak samo jak na innych pracowniach opanowanie 
przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i 
aktywnego życia. Najważniejszą cechą tej pracowni jest fakt, że każdy uczestnik, nawet najsłabszy, 
znajdzie dla siebie jakieś zajęcie i będzie widział efekty swojej pracy. Uczestnicy mogą ćwiczyć motorykę 
małą, koncentrację uwagi, cierpliwość, wytrwałość. Innymi zaletami lepienia w glinie jest nauka 
zachowania proporcji i perspektywy. Materiał plastyczny jakim jest glina stwarza podopiecznym 
nieograniczone możliwości realizacji ich pomysłów, kształtowanie wyobraźni twórczej i co 
najważniejsze usprawnianie ich zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
W czasie pracy na pracowni ceramicznej stosowano różne formy i techniki pracy: przygotowywanie i 
ujednolicenie gliny do konsystencji plastycznej, formowanie masy ceramicznej różnymi metodami, 
modelowanie przedmiotów z wcześniej rozwałkowanych glinianych płatów, łączenie i spajanie gliny, 
lepienie prostych figurek, wykonywanie płaskorzeźb oraz zdobienie wykonanych wyrobów. Uczestnicy 
tej pracowni uczą się także prawidłowej obsługi pieca ceramicznego. 
W pracowni gospodarstwa domowego uczestnik ma możliwość nauki przygotowania prostych 
posiłków, poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego, nauki posługiwania się 
narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym, poznania 
różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki i wykorzystania, przygotowania przetworów z 
owoców i warzyw oraz ich przechowywania. Podopieczni uczą się prania i prasowania, wyrabiania 
samodzielności i doskonalenia czynności samoobsługowych. Zajęcia w tej pracowni to także nauka i 
doskonalenie umiejętności nakrywania i dekorowania stołu, wdrażanie prawidłowego zachowania się 
podczas spożywania posiłków, wyrabianie nawyków higienicznych i estetycznych podczas wykonywania 
czynności kulinarnych, nauka planowania i dokonywania zakupów oraz dbania o higienę i porządek 
otoczenia z użyciem środków chemicznych stosowanych w kuchni. Codziennie przygotowywany jest 
posiłek regeneracyjny, z którego korzysta 42 uczestników WTZ. Jak co roku uczestnicy tej pracowni 
angażowali się w przygotowanie poczęstunków 
w czasie organizowanych imprez integracyjnych i okolicznościowych, organizowali grilla przy budynku 
WTZ.
Podczas zajęć w pracowni rękodzieła artystycznego podopieczni uczestniczą w procesie twórczym 
wytworu. Zajęcia te zaspokajają potrzeby poznawcze, praktyczne, estetyczne, zainteresowania 
osobiste, kształtują w ten sposób swoją aktywną i twórczą postawę. Pracownia prowadzi zajęcia 
rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych, 
doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, wyrabiania poczucia estetyki, dokładności, 
systematyczności i odpowiedzialności za powierzoną pracę, racjonalnego wykorzystania materiału, 
posługiwania się narzędziami. Uczestnicy rozwijają tu umiejętności rozłożenia pracy w czasie, 
współdziałania w grupie. Zajęcia w pracowni mobilizują do twórczego wysiłku, rozwijają wyobraźnię 
oraz uczą odpowiedzialności za wykonywaną pracę poprzez samodzielny dobór barw, realizację 
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własnych projektów. Na pracowni rękodzieła podopieczni wyszywali prace haftem ręcznym, płaskim, 
krzyżykowym, wyplatali koszyki papierowe, wykonywali kwiatki z bibuły, krepinyi wstążek. Ponadto 
wykonywali kartki i książki okolicznościowe i pudełka z życzeniami, stroiki świąteczne i dekoracyjne.
Celem terapii na pracowni plastycznej jest kształtowanie wrażliwości na otaczający świat. W czasie 
zajęć na pracowni plastycznej niepełnosprawni rozwijają wyobraźnię, kształtują umiejętności wyrażania 
swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, rozwijają wyobraźnię, 
uwrażliwiają na piękno poprzez kontakt ze sztuką. Wykorzystywane są tu różne techniki plastyczne, jak 
rysunek, malowanie farbami, wyklejanie. Na kartkach z bloku rysunkowego, tekturach, kartonach, 
brystolu, desce czy płótnie uczestnicy za pomocą kredek, mazaków, pasteli, ołówków, a także farb 
olejnych i akrylowych tworzą indywidualne, niepowtarzalne prace wykonane różnymi technikami. W 
ramach rehabilitacji zawodowej pracownia współpracowała z innymi pracowniami malując ramki, 
ozdabiając podkłady do tacek, i koszy wiklinowych, projektowała  wzory do gobelinów i serwetek. W 
ramach tej pracowni wykonuje się zaproszenia na wszystkie imprezy okolicznościowe i integracyjne.
Podopieczni WTZ uczestniczą w treningu ekonomicznym, uczą się planowania wydatków i 
gospodarności w robieniu prostych zakupów. Uczestniczą też w wyjazdowych formach terapii.
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi codzienną rehabilitację ruchową w systemie grupowym i 
indywidualnym. Rehabilitacja ma na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej lub utrzymanie 
dotychczasowej kondycji na aktualnym poziomie. Zajęcia grupowe opierały się na prowadzeniu 
kinezyterapii ogólnousprawniającej w formie ćwiczeń wzmacniających, rozciągających przykurcze, 
oddechowych, ogólnokondycyjnych, ćwiczeń z przyborami i na przyrządach rehabilitacyjnych. Osoby, 
których dysfunkcja narządu ruchu lub istniejąca niesprawność intelektualna nie pozwala na 
uczestnictwo w zajęciach grupowych uczestniczą w zajęciach indywidualnych, które obejmują ćwiczenia 
czynne, czynno-bierne, rozciągające przykurcze, wzmacniające osłabione grupy mięśniowe, ćwiczenia w 
obciążeniu i z oporem i inne formy odpowiednio dobrane do możliwości.
WTZ zatrudnia pielęgniarkę i pracownika socjalnego, który służy pomocą w kontaktach z urzędami i 
wypełnianiu dokumentów niezbędnych do korzystania z praw wynikających z niepełnosprawności. W 
rozwiązywaniu problemów osobistych pomaga pani psycholog, udziela wsparcia w zakresie 
emocjonalnych trudności uczestników.
Rehabilitacja społeczna w Warsztacie polega też na udziale w imprezach integracyjnych i 
okolicznościowych. Ważniejsze imprezy  w 2014 roku z udziałem podopiecznych WTZ to:
-  Bal Charytatywny organizowany przez firmę Nowy Styl 18.01.2014 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Krośnie. Bal odbył się pod hasłem bezpieczeństwa i zdrowia 
i był okazją do poznania podstaw udzielania I pomocy, zobaczyć prace ratowników medycznych, 
policjantów i strażaków, przyjrzeć się pracy psów ratowniczych i sprawdzić stan swojego zdrowia. 
Wspólnie z innymi placówkami WTZ przygotował lalkę przeznaczoną na licytację dla chorego dziecka. 
- „Jasełka” wystawiane w budynku WTZ przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 
w Krośnie – 28.01.2014 r. 
- IV Turniej Piłki Nożnej Halowej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany 31.01.2014 r. przez WTZ 
Stara Wieś, w którym podopieczni naszej placówki zajęli V miejsce.
- Zabawa Choinkowa Koła organizowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 
01.02.2014.
- Zabawa Walentynkowa w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie - 19.02.2014.
- „Zapusty” w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie - 27.02.2014.
- Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie
- Wystawa prac plastycznych i twórczości artystycznej „Święty Jan Paweł II” w Domu Pomocy 
Społecznej nr 2 w Krośnie.
- Wyjazd na wystawę zabawek do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie gdzie uczestnicy mogli przenieść 
się ze świata komputerów i multimediów do bajkowych czasów dzieciństwa. 
- Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej organizowane przez PSOUU Koło 
w Rymanowie  – 25.05.2014
- Trzydniowa wycieczka do Warszawy dla podopiecznych Stowarzyszenia - 16-18.06.2014.
- „Sobótki Słowiańskie” w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie – 26.06.2014 r. 
- „IX Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy – „Pożegnanie Lata” zorganizowany przez Konwent 
Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu 30.08.2014.
- Piknik zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury i 
Wypoczynku w Haczowie 03.09.2014 r. 
- Udział uczestników WTZ w Konferencji „Włączenie w życie publiczne poprzez Self-Adwokaturę ” w  
dniu 16.09.2014 w Warszawie.
- Dzień Otwarty Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi połączony z koncertem, występami 
scenicznymi  i wystawą prac rękodzielniczych z ośrodków działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych – 28.09.2014 r. 
- Wyjazd do kina w Rzeszowie – 28.10.2014 r. 

Druk: NIW-CRSO 5



- Konkurs piosenki religijnej i patriotycznej w Łańcucie – 06.11.2014 r.
- „Zabawa Andrzejkowa” dla zaprzyjaźnionych Warsztatów zorganizowane przez WTZ Krosno – 
20.11.2014 r. 
- „Andrzejki” w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu – 27.11.2014 r.
- Mikołajkowy Turniej Piłkarski zorganizowany przez Koło PSOUU w Rymanowie  – 05.12.2014.
- Wigilia uczestników, rodziców i członków Koła wraz z zaproszonymi gośćmi – 16.12.2014. 

Dzienne Centrum Aktywności działa od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie w Haczowie oraz w 
placówce zamiejscowej w Besku. 
DCA w Haczowie działa na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który obejmuje 
rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. DCA w Haczowie  obejmuje działania z zakresu 
wczesnej, kompleksowej, skoordynowanej i wielospecjalistycznej pomocy dziecku zagrożonemu 
niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. Dzieciom, które wykazują tylko 
niewielkie zaburzenia i opóźnienia rozwojowe lub nieharmonijny rozwój, wczesna pomoc placówki daje 
szanse na całkowite wyrównanie zaburzeń w krótkim czasie. Z kolei u dzieci, których rozwój jest 
poważniej zaburzony działalność Dziennego Centrum Aktywności pozwala na zapobieganie pogarszaniu 
się stanu i utrwalaniu negatywnych skutków zaniedbań. 
Głównym i zasadniczym źródłem dochodu DCA w Haczowie są środki pochodzące z realizacji umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. PSOUU Koło w 
Haczowie jest świadczeniodawcą w rodzaju rehabilitacja lecznicza i zakresie – rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych 
umową określa plan rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy. W celu zawarcia umowy o 
udzielanie świadczeń PSOUU Koło w Haczowie jak każdy świadczeniodawca przystępuje do konkursu 
ofert ogłaszanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Okres obowiązywania umowy zależy od 
Narodowego Funduszu Zdrowia i jest przedmiotem ogłoszenia o konkursie.
Jednostkami rozliczeniowymi w zakresie - rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w 
ośrodku lub oddziale dziennym, są punkty za każdy dzień świadczeń w placówce. W przypadku 
rehabilitacji leczniczej stosuje się rozliczenie przez cenę jednostkową za punkt. Oferta ilościowo – 
wartościowa, czyli liczba punktów i ich cena jednostkowa powinna być adekwatna do deklarowanego 
potencjału wykonawczego świadczeniodawcy. Liczba punktów odpowiadająca harmonogramowi pracy 
zatrudnionego personelu realizującego świadczenia jest szacowana w odniesieniu do konkretnego 
zakresu świadczeń oraz łącznej liczby godzin pracy zatrudnionego personelu. W zakresie działania 
Dziennego Centrum Aktywności w Haczowie punkty przyznawane są  m.in. za wynegocjowaną cenę w 
stosunku do zakresu świadczeń, za ciągłość prowadzenia świadczeń, oraz za jakość, na którą składają 
się kwalifikacje personelu, sprzęt i aparatura medyczna, czy też ocena zewnętrzna czyli posiadanie 
certyfikatów jakości ISO.
Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz 
z raportem statystycznym. Raport ten przekazywany przez świadczeniobiorców podlega weryfikacji 
przez wojewódzki oddział funduszu. 
Dzienne Centrum Aktywności prowadzi rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, terapię 
psychologiczną i logopedyczną. Kryterium kwalifikacji do placówki są skierowania od lekarzy 
specjalistów. Czas trwania rehabilitacji zależy od typu schorzenia, jego intensywności, postępów  w 
leczeniu i możliwości układu nerwowego dziecka.
Podstawą prawną działalności Dziennego Centrum Aktywności w Haczowie jest:
• ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji leczniczej.
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.
• zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2013/DSOZ  z dnia z dnia 16 grudnia 2013 
r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 

Dzienne Centrum Aktywności w placówce zamiejscowej realizowało przez 2014 r. projekt pod tytułem 
„Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Dziennym Centrum 
Aktywności w Besku” w ramach zlecenia realizacji zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Projekt w Besku obejmuje rehabilitację zarówno dzieci jak i dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Projekt jest trzyletni i obejmuje okres od 01.04.2012 do 31.03.2015.
Celem projektu jest prowadzenie rehabilitacji dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Poprawa 
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sprawności ruchowej, wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa komunikacji 
werbalnej i pozawerbalnej, rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. Profilaktyka pogłębiania 
się niepełnosprawności. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych.
Oprócz poprawy ogólnego stanu zdrowia i sprawności ruchowej celem zadania są konkretne efekty 
terapeutyczne m.in. integracja ze środowiskiem, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, poprawa 
stanu psychicznego, uruchomienie pozytywnego potencjału, a co za tym idzie zapobieganie utrwaleniu 
negatywnych skutków niepełnosprawności. 
Realizacja zadania objętego umową z PFRON polega  na realizacji indywidualnych programów 
rehabilitacyjno-terapeutycznych z naciskiem na stymulacje rozwoju ruchowego, psychoruchowego, 
psychicznego i społecznego. W ramach projektu realizowane są: terapia zajęciowa indywidualna i  
grupowa, terapia psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacja indywidualna i grupowa. Wszystkie 
prowadzone zajęcia ujmowane są w elektronicznym systemie ewidencji godzin wsparcia wymaganej 
przez PFRON.
Beneficjentami projektu  jest 19 osób niepełnosprawnych zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Kryterium udziału beneficjentów w projekcie realizowanym w Besku w ramach umowy z PFRON-em 
jest: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich.
Ocena jakości realizacji projektu, w stosunku do wcześniejszych założeń przeprowadzana jest w oparciu 
o wskaźniki nakładu, produktu i rezultatu. Konstrukcje wskaźników oraz ich wartości określone są w 
umowie z PFRON na podstawie założeń i budżetu projektu. 
Podstawą prawną realizacji projektu w ramach zlecenia realizacji zadań przez PFRON jest:
• ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 
sierpnia 1997 r.
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym,
• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie d dnia 24 kwietnia 2003 r.

W ciągu całego roku, podobnie jak uczestnicy WTZ, osoby niepełnosprawne z Dziennego Centrum 
Aktywności w Haczowie i w Besku brały udział w imprezach integracyjnych o zasięgu lokalnym i 
pozalokalnym. Bawili się na Balu Charytatywnym organizowanym przez firmę Nowy Styl 18.01.2014 w 
Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie oraz na Zabawie Choinkowej Koła. Na Bal firmy 
Nowy Styl Podopieczni DCA, podobnie jak inne placówki przygotowali lalki przeznaczone na licytację dla 
chorego dziecka. Ponadto Dzienne Centrum Aktywności brało udział w wystawach wielkanocnych i 
bożonarodzeniowych z prezentacjami kiermaszowymi.
Wymienione wyżej zadania w placówkach Koła PSOUU w Haczowie  wykonywane były przez cały 2014 
rok poprzez pracę indywidualną i zespołową wszystkich specjalistów oraz współpracę z innymi 
instytucjami o charakterze zdrowotnym, oświatowym i pomocy społecznej. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie w ciągu roku 
2014 występowało z wnioskami o środki finansowe na naszą działalność w celu pełniejszego 
wykonywania zadań dotyczących szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz lepszej 
realizacji działalności statutowej.Otrzymaliśmy dofinansowania ze środków PFRON na zorganizowaną 
przez Koło trzydniową wycieczkę do Warszawy za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie w Brzozowie i w Krośnie w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie Sejmu i Senatu. Uczestnicy mogli  zobaczyć salę obrad 
Sejmu RP, zapoznać się z rozmieszczeniem miejsc poszczególnych partii politycznych, Rady Ministrów, 
jej Prezesa, Marszałka Sejmu oraz miejsce dla Prezydenta RP. Kolejnym punktem był wyjazd na taras 
widokowy Pałacu Kultury i Nauki –najwyższy budynek w Polsce ze wspaniałym widokiem na panoramę 
Warszawy. Pobyt w Centrum Nauki Kopernik – w świecie samodzielnego eksperymentowania dał 
uczestnikom wycieczki możliwość zwiedzenia „Teatru Wysokich Napięć”, „Teatru Robotycznego”, 
laboratorium chemicznego, biologicznego i fizycznego. Pod okiem specjalistów osoby niepełnosprawne 
wykonywały niezwykłe doświadczenia z różnych dziedzin nauki, co było ogromną atrakcją dla 
uczestników wycieczki. Przeżyli niezwykłe doświadczenia przyczyniające się do odkrywania nowych 
pasji i zainteresowań tak potrzebnych w procesie rehabilitacji. Trzeci dzień realizacji zadania obejmował 
zwiedzanie Zamku Królewskiego i starówki oraz Stadionu Narodowego. Podopieczni Stowarzyszenia 
mieli szansę poczuć się jak kibic, sprawdzając niezwykłą akustykę stadionu.  
Całość wycieczki rozliczono na kwotę 14 959 zł., w tym dofinansowanie z PCPR Brzozów wyniosło 5800 
zł, z PCPR Krosno 2682 zł.
Wyjazdowe formy terapii dają  niepełnosprawnym możliwość szeroko rozumianej rekreacji, szansę 
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lepszego poznania się i zrozumienia. Osoby upośledzone umysłowo poznają  najciekawsze miejsca w 
kraju, zabytki polskich miast, chętniej nawiązują kontakty społeczne, inicjują nowe przyjaźnie i 
znajomości, co znacznie poprawia ich umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Turystyka jako 
element psychoterapii pomaga w przezwyciężeniu kompleksów i poczucia osamotnienia, kompensuje 
ubytki sprawności fizycznej, opóźnia degradację intelektualną, kształtuje pozytywne wzorce zachowań, 
odporność na trudy. Wyjazdy spełniają funkcję integracyjną poprzez wyrwanie się z izolacji społecznej, 
umożliwiają  rozwój intelektualny poprzez przeżywanie i doświadczanie sytuacji dających zadowolenie, 
uczą pokonywania trudności, przyczyniają się do ogólnego rozwoju intelektualnego osób 
niepełnosprawnych. 
Z uwagi na to, że wyjazdowe formy terapii dla osób niepełnosprawnych mają ogromne znaczenie 
terapeutyczne, są kontynuacją programu usprawnienia i urozmaiceniem codziennych zajęć 
Stowarzyszenie w listopadzie 2014 r. złożyło wnioski o dofinansowanie trzydniowej wycieczki do Żywca 
i okolic dla podopiecznych Stowarzyszenia. W programie planowanej w 2015 r. wycieczki przewidziano 
zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce koło Rabki, Starego Zamku, Pałacu Habsburgów, 
Parku Miniatur z modelami zabytków z Podbeskidzia, Stajni Miejskiej i Mini Zoo oraz Muzeum Browaru  
w Żywcu. Zaplanowano także wyjazd kolejką na Górę Żar i rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim. 

W ramach realizacji zadań publicznych przez Powiat Brzozowski PSOUU Koło w Haczowie 03 września 
2014 roku zorganizowało Piknik zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” połączony z panelem 
dyskusyjnym z okazji 15-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Starosta Brzozowski, Wójt Gminy Haczów. Impreza 
obejmowała wspólny przemarsz uczestników imprezy z kijkami do nordic walking z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie do parku (ok 600 m) oraz zajęcia sportowe na poszczególnych 
stanowiskach (nordic walking, strzelanie sportowe z karabinku laserowego, aerobik, zabawy ruchowe 
na stanowisku Xbox, zajęcia na siłowni, darty). 
W realizacji zadania pomagali wolontariusze z Gimnazjum w Haczowie oraz znani sportowcy. Nordic 
walking po trasie wyznaczonej po parku poprowadziła Pani Anna Cyparska – wicemistrzyni Polski w 
nordic walking. Zajęcia na stanowisku do strzelania sportowego poprowadziła Pani Wioletta Szczurek – 
wielokrotna mistrzyni Polski w strzelectwie sportowym oraz  Mariusz Jakieła – reprezentant Polski w 
biathlonie, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, olimpijczyk z Nagano wraz z zawodnikami młodego 
pokolenia. W przeprowadzeniu zajęć sportowych pomagał również czołowy zawodnik w biegach 
ulicznych i maratonie – Pan Adam Przybysz. Uczestnicy imprezy mogli też spróbować swoich sił na 
zajęciach z aerobiku oraz na siłowni. Dla osób mniej sprawnych przygotowano stanowisko z konsolą 
ruchową Xbox, gdzie mogli skorzystać z zabaw ruchowych oraz tarczę z rzutkami. 
Obsługę medyczną zapewnili ratownicy z Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, którzy dla chętnych 
uczestników przeprowadzali kurs pierwszej pomocy.
Obsługę kulinarną imprezy zapewnił Zakład Aktywności Zawodowej z Rymanowa Zdroju działający przy 
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie. Dostępne 
było również stoisko ze zdrową żywnością „Ogród smaków”.
Piknik zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” obejmował działania promujące zdrowy styl życia, 
spędzanie czasu wolnego w sposób bardziej aktywny oraz zdrowe odżywianie. Rezultatem zadania był 
pokazanie osobom niepełnosprawnym form aktywności ruchowej nie wymagających wysokiej 
sprawności fizycznej, dostosowanych do ich ograniczeń ruchowych, które niejednokrotnie są 
postrzegane jako bariera do jakiejkolwiek aktywności.
Kontakt ze sportem pomógł w kształtowaniu umiejętności współpracy z innymi, dał poczucie 
solidarności w wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za realizację wyznaczonego celu. 
Nagrodą za udział w Pikniku były komplety kijek do nordic walking dla wszystkich placówek 
uczestniczących w zadaniu (Warsztat Terapii Zajęciowej Haczów, WTZ Rymanów, WTZ Krosno, WTZ 
Huzele, WTZ Stara Wieś, Zakład Aktywności Zawodowej Rymanów Zdrój, DPS nr 1 i nr 2 w Krośnie, DPS 
w Iwoniczu, DPS w Brzozowie, ŚDS w Brzozowie, ŚDS w Izdebkach, Dzienne Centrum Aktywności w 
Haczowie), co zwiększy aktywność fizyczną ich podopiecznych również w czasie zajęć codziennych. 
Uczestnikami było 170 osób niepełnosprawnych. Wspólnie wszyscy razem przeszli 155 km z kijkami do 
nordic walking. 
Impreza objęta była Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Zadanie rozliczono na kwotę 10 897,84 zł., z tego dofinansowanie Powiatu wyniosło 8000,00 zł. 

PSOUU Koło w Haczowie w 2014 r. brało też udział w systemowym projekcie ponadregionalnym p.n. 
„Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
III” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie 
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Celem projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 500 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem podczas realizacji 
projektu na terenie całej Polski. PSOUU Koło w Haczowie zrekrutowało do projektu 10 osób 
niepełnosprawnych, w tym 8 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i 2 osoby nie objęte wsparciem 
placówek Stowarzyszenia. Każdy uczestnik projektu przechodził ścieżkę aktywizacji  - od diagnozy aż po 
ewentualne zatrudnienie. Projekt obejmował etapy:
1. kompleksowa, funkcjonalna diagnoza indywidualnego potencjału uczestnika/uczestniczki  projektu 
oraz przygotowanie indywidualnego planu działania,
2. grupowy wyjazd motywacyjno szkoleniowy, 
3. warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, 
4. podnoszenie kompetencji zawodowych, 
5. poradnictwo i doradztwo zawodowe, 
6. indywidualne wsparcie w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
7. wsparcie motywacyjne – indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
8. usługi asystenckie.
Diagnoza indywidualnego potencjału uczestnika składała się z trzech etapów. Doradca zawodowy 
przeprowadzał konsultacje z każdym beneficjentem służące wstępnej diagnozie potrzeb uczestnika oraz 
diagnozie poziomu preferencji i predyspozycji zawodowych. Po tym etapie doradca przeprowadził 
konsultacje służące przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania. Równolegle do działań doradcy 
zawodowego przeprowadzana była diagnoza kompetencji społecznych wykonywana przez psychologa 
zatrudnionego w projekcie. 
Wyżej wymienione zadania odbywały się po zakończeniu dwudniowego wyjazdu motywacyjno-
szkoleniowego, który miał na celu wzmocnienie motywacji osób niepełnosprawnych dotyczących 
podjęcia zatrudnienie oraz minimalizacji lęków z tym związanych, a także stworzenie sytuacji w miarę 
samodzielnego funkcjonowania poza domem bez wyręczających postaw rodziców. W ramach wyjazdu 
przeprowadzono śr. 12 godzin zajęć motywacyjnych przez trenerów posiadających wiedzę i 
umiejętności niezbędne do wykonania zadania. 
Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 
przeprowadzone były w formie grupowej i służyły nabywaniu kompetencji kluczowych potrzebnych do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez 
doradcę zawodowego i psychologa według programu szkoleniowego przygotowanego przez biuro 
projektu, który obejmował m.in.: komunikację interpersonalną, samoocenę czyli odkrywanie własnych 
umiejętności i możliwości, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody aktywnego 
poszukiwania pracy, kreowanie wizerunku, prawa i obowiązki pracownika.
Podnoszenie kompetencji zawodowych to zrealizowana w ramach projektu forma wsparcia 
przygotowująca do zatrudnienia. Celem tego podzadania było wyposażenie osób niepełnosprawnych w 
umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. W ramach tej formy 
zrealizowano indywidualne zajęcia praktyczne w zakładzie pracy oraz staże rehabilitacyjne. Zajęcia 
praktyczne służyły nabywaniu bądź doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych na 
określonym stanowisku, rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, prowadzone były przy wsparciu 
trenerów pracy po 40 godzin dla każdego beneficjenta. Praktyki prowadzone były w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Wypoczynku, Szkole Podstawowej w Haczowie, Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, Domu 
Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu i Gospodarstwie Rolnym w Jasionowie. 
Na podstawie obserwacji uczestników podczas udziału w innych formach wsparcia oraz indywidualnych 
predyspozycji 2 osoby zakwalifikowano do udziału w trzymiesięcznym stażu rehabilitacyjnym w 
Gospodarstwie Rolnym na stanowisku pracownik porządkowy, przy wsparciu trenerów pracy 
współpracujących z pracodawcą. 
Osoby odbywające staż na podstawie opinii referencyjnej przygotowanej przez doradcę zawodowego 
zostały skierowane do zatrudnienia przy indywidualnym wsparciu trenera. Zatrudnienie obejmowało 
pracę dla dwóch osób przez okres 3 m-cy w Gospodarstwie Rolnym w Jasionowie. Po zakończeniu 
zatrudnienia wspomaganego umowa jednego uczestnika projektu została przedłużona. 
Kolejna forma wsparcia dla wszystkich uczestników projektu  – poradnictwo i doradztwo zawodowe w 
formie indywidualnego pośrednictwa pracy służyło wyposażeniu uczestników 
w wiedzę, umiejętności i instrumenty pozwalające na jego aktywności oraz samodzielności w zakresie 
poszukiwania zatrudnienia. Obejmowało przygotowanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ofert z 
wykorzystaniem internetu, zapoznanie z rejestracją w Urzędzie Pracy itp. 
Projekt obejmował też wsparcie motywacyjne czyli indywidualne i grupowe poradnictwo 
psychologiczne służące wsparciu w całym procesie aktywizacji, w tym w rozwiązywaniu pojawiających 
się trudności i problemów oraz usługi asystenckie realizowane w różnych formach jak opieka podczas 
dojazdów czy wsparcie w wykorzystaniu pakietu personalnego przeznaczonego na poprawę wizerunku. 
W ramach projektu zrealizowano także dwudniowe szkolenie dla rodziców/opiekunów dotyczące 
autonomii osób niepełnosprawnych. 
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Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej brali też udział w projekcie „Program aktywizacji społecznej w 
powiecie brzozowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie. Do projektu zaangażowano 7 podopiecznych WTZ, a projekt 
obejmował: trening kompetencji, doradztwo zawodowe, zajęcia kulinarne „Kuchnia regionalna” oraz 
zajęcia na basenie. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie brało udział w 
otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2014 roku 
ze środków Krajowego  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Oferta na zadanie „Mieszkam jak 
inni” – Trening mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych zakładała mieszkanie pod nadzorem 
instruktorów przez 40 weekendów 2014 i 2015 roku. Całość obejmowała trening dla 40 osób 
niepełnosprawnych w wynajętym lokalu. Oferta została oceniona pozytywnie zarówno pod względem 
formalnym jak i merytorycznym jednak nie dofinansowana ze względu na niewystarczającą ilość 
środków na dofinansowania. 

Przez cały rok 2014 Stowarzyszenie nadal realizowało trzyletni projekt pod nazwą. „Prowadzenie 
kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności w 
Besku”. Projekt obejmuje swoim zakresem 19 osób niepełnosprawnych. Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu PSOUU Koło  Haczowie może prowadzić rehabilitację dzieci i dorosłych osób 
niepełnosprawnych w sposób ciągły,  a  tylko  systematyczna rehabilitacja  daje  efekty  w  postaci  
poprawy stanu zdrowia i sprawności psychoruchowej. Od kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie realizowało 
już trzeci i ostatni okres finansowania projektu, na który otrzymaliśmy 152 836,88 zł. Trzeci okres 
finansowania jak i cały projekt kończy się 31.03.2015. 
W celu dalszej kompleksowej rehabilitacji w Dziennym Centrum Aktywności w  Besku Stowarzyszenie 
złożyło do PFRON kolejny wniosek o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod taka 
samą nazwą jak projekt w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje takie same formy wsparcia jak w 
poprzednim projekcie czyli terapię zajęciową, logopedyczną, psychologiczną, fizjoterapię i  dowóz 
beneficjentów. Obejmuje okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2017. Wniosek zakładał rozszerzenie 
wsparcia do 8 godzin dziennie, jednak po przyznaniu dofinansowania w kwocie o wiele mniejszej niż 
zakładana i konieczności zmniejszenia kosztów, aktualizacja wniosku obejmuje rehabilitację w formie 
dotychczasowej po 5 godzin dziennie. Pozytywna ocena formalna i merytoryczna skutkowała 
podpisaniem umowy z PFRON o zlecenie realizacji zadań, którą Stowarzyszenie podpisało 18.12.2014 r. 

Koło PSOUU w Haczowie oprócz starania o środki finansowe w celu lepszego działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych prowadzi też szereg innych działań wspomagających rozwój zawodowy i społeczny 
naszych podopiecznych. W 2014 roku 4 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej zostało 
skierowanych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie i Rymanowie Zdroju. Do sukcesu możemy 
też zaliczyć zakup 9-cio osobowego busa Renault Trafic przeznaczonego na dowóz uczestników na 
trasie Besko - Zarszyn - Milcza – Wróblik. 

Znaczącą formą  działalności Stowarzyszenia jest też promocja całego Koła oraz prowadzonych 
placówek, co pozytywnie wpływa na świadomość społeczną i postrzeganie osób dotkniętych 
niepełnosprawnością. W 2014 roku miało miejsce szereg działań promocyjnych z udziałem naszych 
podopiecznych. Na uwagę zasługuje tu udział w kiermaszach i wystawach świątecznych gdzie 
prezentowane są corocznie prace naszych podopiecznych. Oprócz aspektu promocyjnego wystawy i 
konkursy są propagowaniem tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi oraz Bożym 
Narodzeniem, okazją do indywidualnej działalności artystycznej. W gazecie „Nasze Besko” ukazywały 
się artykuły redagowane przez Kierownika Dziennego Centrum Aktywności o działalności placówki i 
najważniejszych wydarzeniach w Stowarzyszeniu. Dzięki takim działaniom osoby z zewnątrz dowiadują 
się o istnieniu Stowarzyszenia oraz o charakterze naszej działalności. 
Promocja naszych placówek oraz współpraca z różnymi instytucjami  procentuje zaangażowaniem tych 
instytucji oraz osób z nimi związanych w naszą działalność, poprzez przekazywanie darowizn, 1% 
podatku, czy inne bezpłatne usługi wspomagające naszą działalność jak przekazanie dużej partii odzieży 
i obuwia dla podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności ze sklepu Auchan w Rzeszowie.

Przewodnicząca Zarządu Koła  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 
Haczowie, oraz oddelegowani pracownicy uczestniczyli  w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach 
dotyczących spraw osób z upośledzeniem umysłowym, problemów i zagadnień dotyczących  
Stowarzyszenia oraz tematów bezpośrednio związanych z działalnością Koła. Z najważniejszych 
wydarzeń w jakich uczestniczyli przedstawiciele Koła można wymienić:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

84

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- szkolenie w Starostwie Powiatowym w Brzozowie – „Dotacje z budżetu powiatu brzozowskiego dla 
organizacji pozarządowych  w 2014 r.” – 29.01.2014, 
- spotkanie makroregionalne Kół terenowych w Miechowie – 13-14.02.2014,
- obchody 15-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – 25.03.2014 ,
- spotkanie makroregionalne Kół terenowych w Krośnie 24-25.04.2104,
- Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Caritas w Myczkowcach 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku/Huzelach – 22.05.2014 
r., 
- Konferencja "Włączeni w życie publiczne poprzez Self-Adwokaturę" - 16.09.2014 w Warszawie.

Zarząd Koła przyjął w 2014 r. 109 uchwał.

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

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych. 
Prowadzenie dwóch 
placówek - Warsztatu 
Terapii Zajęciowej i 
Dziennego Centrum 
aktywności. Głównym 
celem działalności 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej jest szeroko 
pojęta rehabilitacja 
zawodowa i społeczna 
zmierzająca do 
wszechstronnego rozwoju 
osób niepełnosprawnych, 
ich samodzielności, w tym 
zawodowej, poprawy 
zaradności osobistej, 
sprawności 
psychofizycznych oraz 
przystosowania i 
funkcjonowania 
społecznego. Dzienne 
Centrum Aktywności w 
Haczowie obejmuje 
rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego. DCA w 
placówce zamiejscowej w 
Besku prowadzi 
kompleksową 
rehabilitację dzieci i 
dorosłych osób 
niepełnoprawnych.

88.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Opieka dzienna nad 
dziećmi. Rehabilitacja w 
Dziennym Centrum 
Aktywności dla dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego.DCA w 
Haczowie  obejmuje 
działania z zakresu 
wczesnej, kompleksowej, 
skoordynowanej 
i wielospecjalistycznej 
pomocy dziecku 
zagrożonemu 
niepełnosprawnością 
lub niepełnosprawnemu 
oraz jego rodzinie. 
Dzieciom, które wykazują 
tylko niewielkie 
zaburzenia i opóźnienia 
rozwojowe lub 
nieharmonijny rozwój, 
wczesna pomoc placówki 
daje szanse na całkowite 
wyrównanie zaburzeń w 
krótkim czasie. Z kolei u 
dzieci, których rozwój jest 
poważniej zaburzony 
działalność Dziennego 
Centrum Aktywności 
pozwala na zapobieganie 
pogarszaniu się stanu i 
utrwalaniu negatywnych 
skutków zaniedbań.

88.91.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji członkowskich 
gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
Działalność 
Stowarzyszenia jako 
całości.Występowanie z 
wnioskami o środki 
finansowe na zadania 
zlecone oraz inne 
działania poza stałą 
działalnością placówek. 
Dbanie o godność osób 
niepełnosprawnych, ich 
uczestnictwo w życiu 
społecznym na równych 
prawach, dbanie o ich 
stan zdrowia, poradnictwo 
dla rodziców. Działanie na 
rzecz wyrównywania 
szans osób z 
upośledzeniem 
umysłowym, tworzenia 
warunków przestrzegania 
wobec nich praw 
człowieka.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1 097 955,73 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 097 955,73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

208 236,00 zł

69 048,00 zł

772 031,86 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30 221,73 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 793,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 049 315,86 zł
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1 909,00 zł

28 312,73 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5 624,64 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -6 508,76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 21 913,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 104 464,49 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 104 464,49 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

35,0 osób

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

20,2 etatów

6,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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48,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

19,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

19,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 807 368,19 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

757 405,01 zł

678 081,51 zł

- nagrody

- premie

47 331,50 zł

31 992,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49 963,18 zł

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

807 368,19 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 807 368,19 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

67 280,68 zł

1,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

1,00 osób

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

1,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

1,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Piknik zdrowotny "W 
zdrowym ciele zdrowy duch"

Promocja zdrowia, zdrowego 
stylu życia, zdrowego 
odżywiania i spędzania czasu 
wolnego w sposób aktywny 
fizycznie. Zachęcenie do 
aktywności ruchowej, 
pokazanie form aktywności nie 
tylko dla osób zdrowych i 
sprawnych fizycznie ale przede 
wszystkim dla 
niepełnosprawnych, których 
sprawność fizyczna jest 
niejednokrotnie mocno 
ograniczona.
Celem realizacji zadania była 
też integracja społeczna i 
wdrażanie do funkcjonowania 
społecznego.

Powiat Brzozowski 8 000,00 zł

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

0,00 zł

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

7 280,25 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

2 Starostwo Powiatowe 1

3 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 2

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

1 Prowadzenie kompleksowej i 
ciągłej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
Dziennym Centrum 
Aktywności w Besku

Prowadzenie rehabilitacji dzieci 
i dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Poprawa 
sprawności ruchowej, 
wspomaganie rozwoju 
psychoruchowego i 
społecznego, poprawa 
komunikacji werbalnej i 
pozawerbalnej, rozwój 
indywidualnych zdolności i 
zainteresowań. Profilaktyka 
pogłębiania się 
niepełnosprawności. Diagnoza 
pedagogiczna i psychologiczna, 
zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych. Poprawa 
ogólnego stanu zdrowia i 
sprawności ruchowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

242 119,22 zł

Druk: NIW-CRSO 20



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

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

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

organizacji

Urszula Madej 
Teresa Szczepanik

08.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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