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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

Teresa Szczepanik Skarbnik Zarządu Koła TAK

Bogumiła Głuszyk Sekretarz Zarządu Koła TAK

Krystyna Szafran 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

Tomasz Półchłopek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiesława Tabisz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Kuliga 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. Prowadzenie dwóch placówek: Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Haczowie i  Dziennego Centrum Aktywności w Haczowie i w Besku.
2. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Występowanie z wnioskami o środki finansowe z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w celu zapewnienia 
lepszego dostępu do szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich udziału w 
kulturze, rekreacji
i integracji z otwartym środowiskiem. 
4. Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok 
normalnego życia, korzystania przez nich z infrastruktury i różnorodnych 
form życia społecznego.
5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom Koła, jak 
również podopiecznym prowadzonych placówek.
6. Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kościołem 
Katolickim, Urzędem Gminy  i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
7. Utrzymywanie współpracy z zaprzyjaźnionymi Kołami PSOUU, władzami 
lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami i instytucjami 
zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych w celu lepszego 
zaspokojenia ich potrzeb.  
8. Organizację poradnictwa dla rodziców, usługi wspomagające rodzinę w 
wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej.
9. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 
10. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej prowadzonych 
przez Stowarzyszenie placówek (aukcje, kiermasze, wystawy)  mogących 
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

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 

Druk: NIW-CRSO 2



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, fizjoterapeuty 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. Warsztat prowadzi rehabilitację społeczną i 
zawodową. 

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, 
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. W 2015 r. pracownia wykonała regały do pomieszczeń biurowych, przeszkloną 
gablotę na puchary, stół i szafkę do pracowni plastycznej. 
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. Uczestnicy korzystający z rehabilitacji na tej pracowni od dłuższego czasu  
kontynuowali wcześniej już poznane przez siebie umiejętności, poznawali nowe zastosowania używane 
w wikliniarstwie. Celem pracowni wikliniarskiej jest rozwijanie ekspresji, ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i uwagi, ćwiczenie sprawności manualnych. 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. Satysfakcje daje też naprawa zniszczonych wyrobów 
wikliniarskich i przywracanie im dawnego wyglądu. 
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, mozaiki ze 
szkła, wyszywali haftem wypełniającym i sznureczkowym makaty wykorzystując je potem przy szyciu 
poduszek dekoracyjnych. W 2015 roku szyto poszewki z koronką, siatki na zakupy, bieżniki i obrusy. 
Dużego zaangażowania wymagało szycie maskotek-pacynek dla kibiców uczestniczących w 
Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej. 
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. 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 
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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. Podopieczni tej pracowni uczestniczyli w konkursie kulinarnym w czasie „Szwajcarsko-Polskiego 
Pikniku Pokoleń” w Rzeszowie zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 
W pracowni rękodzieła artystycznego zajmowano się poznawaniem różnych technik wyrazu 
artystycznego, rozwijaniem poczucia estetyki, rozwojem wyobraźni i wrażliwości 
na piękno. Pracownia prowadzi zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji 
motorycznych i manualnych, doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, 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 
własnych projektów. Na pracowni rękodzieła podopieczni wyszywali prace haftem ręcznym, płaskim, 
krzyżykowym, wyplatali koszyki papierowe, wykonywali kwiatki z bibuły, krepiny i wstążek. Ponadto 
wykonywali kartki i książki okolicznościowe, pudełka z życzeniami, stroiki świąteczne i dekoracyjne.
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 – malarska, rysunkowa, graficzna, malarska i mieszana. 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.

W WTZ odbywa się też trening ekonomiczny. Głównym przeznaczeniem środków finansowych z 
treningu ekonomicznego jest realizacja potrzeb terapeutycznych i socjalnych uczestników. 
W ramach treningu uczestnicy uczą się planowania wydatków, gospodarowania dostępnymi środkami i 
racjonalnego wydawania pieniędzy.           
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi codzienną rehabilitację ruchową w systemie grupowym i 
indywidualnym. Głównym jej celem jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie 
sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku.
Dodatkowo zwracano uwagę na:
- zachęcanie uczestników do aktywnego trybu życia,
- profilaktykę nadwagi,
- zapobieganie pogłębianiu się istniejącej dysfunkcji narządu ruchu,
- utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych,
- poprawę zdolności manualnych rak,
- wzmocnienie osłabionych mięśni,
- przeciwdziałanie pogłębianiu się wad postawy,
- profilaktykę przykurczów,
- poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej,
- kształtowanie i poprawę funkcji chodu,
- normalizację napięcia mięśniowego,
- zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej organizmu. 
WTZ zatrudnia 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 2015 roku z udziałem podopiecznych WTZ to:
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-  Bal Charytatywny organizowany przez firmę Nowy Styl 17.01.2015 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Krośnie. Bal odbył się pod hasłem królewskiego dworu. Uczestnicy bawili się jako księżniczki, 
książęta, rycerze i damy dworu. Kąciki tematyczne pozwoliły zapoznać się ze średniowiecznymi 
tradycjami, charakterem pracy rzemieślniczej, strojami i tańcami dworskimi. Każda z placówek, w tym i 
PSOUU Koło w Haczowie przygotowała swój herb  nawiązujący do tematu przewodniego spotkania. 
Wykonane prace  stanowiły elementy scenografii i zostały  zaprezentowane podczas wielkiej parady 
dworskiej.
- Koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Koloryt” z Rymanowa. Koncert odbył się w Domu Pomocy 
Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu – 28.01.2015. 
- Zabawa Choinkowa Koła organizowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku – 07.02.2015.
- Zabawa karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie – 12.02.2015
- Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie
- Spotkanie integracyjne w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu – 13.05.2015 r. 
- „Szwajcarsko – Polski Piknik Pokoleń” w Rzeszowie adresowany do szeroko pojętej przestrzeni 
społecznej, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 16.05.2015. Myślą 
przewodnią pikniku była „Integracja seniorów z osobami młodymi poprzez podejmowanie działań 
wspólnotowych opartych na doświadczeniu wzajemności i równorzędności ”. Częścią pikniku był udział 
uczestników WTZ w konkursie kulinarnym.
- Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej organizowane przez PSOUU Koło w Rymanowie  
wraz z występem artystycznym uczestników WTZ w Haczowie – 24.05.2015 
- Trzydniowa wycieczka do Żywca i okolic dla podopiecznych Stowarzyszenia - 17-19.06.2015 r. 
- Zabawa Sobótkowa w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie – 24.06.2015 r. 
- Integracyjne spotkanie z rodzicami w formie grilla przy budynku WTZ – 15.07.2015 r. 
- „X Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy – „Pożegnanie Lata” zorganizowany przez Konwent 
Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu 27.08.2015.
- coroczna Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych Województwa Podkarpackiego organizowana przez 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 07.09.2015 r. 
- „Teatralne Pożegnanie Lata z Warsztatem Terapii Zajęciowej ” – „Menażeria Pana Krzysia”- widowisko 
teatralne w stylu art brut – zorganizowane przez Burmistrza Brzozowa, WTZ
 w Starej Wsi oraz Rodzicielską Grupę Wsparcia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych -  22.09.2015 r. 
- wyjazd do kina na film „Król życia” 08.10.2015 r. 
- Turniej Sportowy zorganizowany przez PSOUU Koło w Krośnie  w ramach zadania – 
współfinansowanego przez Gminę Miasto Krosno – Promocja zdrowego stylu życia. „Prowadzenie zajęć 
prozdrowotnych – Sto lat w zdrowiu”. Turniej obejmował grupowe i indywidualne zabawy sportowe 
oraz mini rozgrywki piłki nożnej – 14.10.2015 r.
- „Zabawa Andrzejkowa” dla zaprzyjaźnionych Warsztatów zorganizowane przez WTZ Rymanów – 
19.11.2015 r.
- Zabawa Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie z przedstawieniem kabaretu 
Ugodowo-Bezpieczni – 26.11.2015 r.
- spotkanie wigilijne uczestników, rodziców i członków Koła wraz z zaproszonymi gośćmi – 15.12.2015.  

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 
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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 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 oraz zarządzenie zmieniające nr 90/2014/DSOZ z dnia 18.12.2014 r. 

Dzienne Centrum Aktywności w placówce zamiejscowej realizuje projekt pod tytułem „Prowadzenie 
kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności w 
Besku” w ramach zlecenia realizacji zadań przez PFRON. Projekt w Besku obejmuje rehabilitację 
zarówno dzieci jak i dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Do 31.03.2015 realizowano zadanie w ramach konkursu nr IX, kontynuacja projektu od 01.04.2015 
odbywa się w ramach konkursu nr XV. 
Celem projektu jest prowadzenie rehabilitacji dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym: 
poprawa sprawności ruchowej, wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa 
komunikacji, rozwój indywidualnych uzdolnień.
W ciągu trwania projektu w 2015 r. wszystkie podejmowane działania miały na celu osiągnięcie jak 
najwyższych rezultatów w zakresie stopnia realizacji zakładanego celu projektu. 
U beneficjentów projektu zauważalne są postępy w postaci podniesienia sprawności funkcjonalnych, 
poprawy sprawności ruchowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej  oraz rozwoju indywidualnych 
uzdolnień i zainteresowań. 
Efektem realizowanego projektu jest większa aktywność społeczna beneficjentów oraz coraz częstsze 
dostrzeganie potrzeb osób niepełnosprawnych przez lokalną społeczność. Stale wzrasta 
zainteresowanie osób niepełnosprawnych udziałem w projekcie oraz zainteresowanie innych osób jego 
efektami. Z uwagi na pozytywny odbiór społeczny efektów projektu, poprawie uległa współpraca z 
władzami gminy i GOPS-em. Ponadto prace powstające w czasie terapii zajęciowej cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 
Działalność placówki w środowisku lokalnym  procentuje zaangażowaniem  osób niepełnosprawnych w 
życie lokalnej społeczności, a ich sposób podejścia do powierzonych obowiązków pozwala utwierdzić 
otaczające nas społeczeństwo, że rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych przynosi 
realne efekty.
Wszystkie prowadzone zajęcia ujmowane są w elektronicznym systemie ewidencji godzin wsparcia 
wymaganej przez PFRON.
Beneficjentami projektu  w założeniu jest 19 osób niepełnosprawnych zarówno dzieci jak i dorosłych, 
mino to w 2015 r. wsparciem objęto 22 osoby. 
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 
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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 w Hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie oraz na Zabawie Choinkowej Koła. Ponadto Dzienne 
Centrum Aktywności brało udział w wystawach i kiermaszach organizowane w środowisku lokalnym. 

Wymienione wyżej zadania w placówkach Koła PSOUU w Haczowie  wykonywane były przez cały 2015 
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 celu lepszej 
realizacji działalności statutowej występuje z wnioskami o dodatkowe środki finansowe. W 2015 r. 
otrzymaliśmy dofinansowania ze środków PFRON na zorganizowaną przez Koło trzydniową wycieczkę do 
Żywca za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Krośnie i Sanoku w 
ramach wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych.
W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce koło Rabki. 
Skansen słynie z najliczniejszej i jednej z najciekawszych kolekcji eksponatów związanych z historią 
kolejnictwa na ziemiach polskich. Uczestnicy wycieczki zwiedzili ekspozycję wycofanych z ruchu 
parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych, wagonów, pługów, żurawi, i innego taboru 
specjalnego. Częścią Skansenu jest też wystawa stała, dzięki której wszyscy zwiedzający mają możliwość 
zapoznania się z historią kolei w rejonie Chabówki ze szczególnym uwzględnieniem parowozowni, która 
dziś pełni rolę Skansenu. W punkcie docelowym zwiedzano centrum Żywca, Starówkę, Pałac 
Habsburgów i Park Miniatur z modelami zabytków z Podbeskidzia.
Harmonogram drugiego dnia wycieczki objął zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu oraz wyjazd 
kolejką linowo-terenową na Górę Żar ze szczytu której rozciąga się piękna panorama na Jezioro 
Żywieckie. Muzeum  to największa i najbardziej nowoczesna placówka tego typu w Polsce. 
Niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia poznali tu aktywnie historię żywieckiego browaru i jego 
współczesność, mogli zobaczyć wciąż sprawne urządzenia sprzed dziesięcioleci.Muzeum jest jednym z 
obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 
Na Górze Żar, która  jest świetnym  punktem widokowym uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć 
ciekawy obiekt techniczny – zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej. 
Trzeci dzień realizacji zadania obejmował rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim oraz wizytę w 
Sanktuarium w Rychwałdzie.
Całość wycieczki rozliczono na kwotę 13 551,13 zł., w tym dofinansowanie z PCPR Brzozów wyniosło 
3100,00 zł, z PCPR Krosno 2320,00 zł. , z PCPR Sanok 410,00 zł. 
Osiągniętym efektem dofinansowania wycieczki jako wyjazdowej formy terapii jest między innymi 
integracja osób niepełnosprawnych z najbliższym otoczeniem, wyrabianie poczucia społecznej 
tolerancji i akceptacji. Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej. Wyjazd przyczynił się do 
rozwinięcia umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, poczucia własnej wartości. 
Uczestnictwo naszych podopiecznych w wycieczkach i wyjazdach integracyjnych, uatrakcyjnia codzienną 
terapię w ośrodkach, sprzyja zwiększaniu zaradności życiowej i rozwija umiejętności  niezbędne do 
samodzielnego funkcjonowania. Zapobiega to wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 
Przeżywanie i doświadczanie sytuacji dających zadowolenie, formowanie właściwego obrazu siebie, 
nauka pokonywania trudności, walka z lękiem przez nieznanym dało rezultat w postaci rozwoju 
intelektualnego. Kontakt z przyrodą, poznawanie historii regionu Beskidu Żywieckiego czy wspólne 
biesiadowanie przy grillu kształtuje umiejętność współpracy z innymi. Kształtowanie kontaktów dało 
pomoc w przezwyciężaniu kompleksów i poczucia wspólnej odpowiedzialności za realizację 
wyznaczonego celu. 
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 2015 r. złożyło wnioski o dofinansowanie trzydniowej wycieczki do Żor i 
okolic dla podopiecznych Stowarzyszenia. W programie planowanej w 2016 r. wycieczki przewidziano 
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zwiedzanie Parku Śląskiego i Planetarium w Chorzowie, największego i najstarszego polskiego 
planetarium, które powstało w 1955 roku dla uczczenia pamięci wielkiego astronoma, Mikołaja 
Kopernika. Pod niebem planetarium, wiernie naśladującym rzeczywisty firmament, odbywają się 
popularne prelekcje astronomiczne, a także inne zajęcia i spektakle.W planie wycieczki znajduje się też 
pobyt w Muzeum Pojazdów Zabytkowych w Bielsku Białej. Osoby niepełnosprawne zobaczą zabytkowe 
samochody zarówno polskie jak i zagraniczne z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, a nawet starsze. Na 
uwagę zasługują też motocykle i skutery oraz wystawione w stanie magazynowym zabytkowe bielskie 
tramwaje. Klimatu ekspozycjom nadają liczne atrybuty motoryzacyjne, bibeloty, części, makiety, dawne 
plakaty, czasopisma, plakietki, akcesoria itd.
Program wycieczki obejmuje też przygodę  z kowbojami w czasie wizyty w Miasteczku Westernowym 
Twinpigs w Żorach. Zwiedzanie miasteczka będzie drogą do wspaniałych atrakcji oraz pokazów 
kowbojskich i indiańskich. Uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonowało miasteczko, poznają zwyczaje 
kowbojskie. Zobaczą ciekawe inscenizacje na głównej ulicy miasteczka – napadu na bank, rodeo czy 
pojedynku rewolwerowców. Podopieczni Stowarzyszenia będą mogli skorzystać też z innych atrakcji jak: 
nauka rzutów lassem, strzelanie z łuku czy płukanie złota. W drodze powrotnej zaplanowano zwiedzanie 
Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, które upowszechnia wiedzę na temat życia i 
nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, którego pontyfikat i przesłanie zajmuje wyjątkowe miejsce w 
polskim dziedzictwie narodowym.
Przez cały rok 2015 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. Do końca marca projekt realizowany był w 
ramach konkursu nr IX, w celu dalszej kompleksowej rehabilitacji w Dziennym Centrum Aktywności, od 
kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie kontynuowano projekt w ramach konkursu nr XV. 
Zadanie obejmuje takie same formy wsparcia jak w poprzednim projekcie czyli terapię zajęciową, 
logopedyczną, psychologiczną, fizjoterapię i  dowóz beneficjentów. W ramach projektu realizuje się też 
trening ekonomiczny i trening kompetencji społecznych. Projekt obejmuje okres od 01.04.2015 r. do 
31.03.2017. 

Znaczącą formą  działalności Stowarzyszenia jest też promocja całego Koła oraz prowadzonych 
placówek, co pozytywnie wpływa na świadomość społeczną i postrzeganie osób dotkniętych 
niepełnosprawnością. W 2015 roku miało miejsce szereg działań promocyjnych z udziałem naszych 
podopiecznych. Na uwagę zasługuje tu udział w kiermaszach i wystawach  gdzie prezentowane są 
corocznie prace naszych podopiecznych. Oprócz aspektu promocyjnego wystawy i konkursy są 
propagowaniem tradycji i folkloru, okazją do indywidualnej działalności artystycznej. 
Uczestnicy WTZ brali udział w konkursie szopek haczowskiej parafii oraz konkursie plastycznym 
organizowanym przez Wójta Gminy Haczów „Gmina w moich oczach”. Celem konkursu fotograficzno-
plastycznego było rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyzwalanie inwencji twórczej, utrwalanie 
najciekawszych zakątków Gminy Haczów oraz stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich 
umiejętności plastycznych. 
Na szczeblu powiatowym podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej byli uczestnikami konkursu na 
„Pamiątkę z Regionu Brzozowskiego z elementami i wzorami kultury ludowej ”. Konkurs dofinansowany 
przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowało 
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie. Ideą projektu była promocja kultury ludowej w oparciu o 
tradycje ludowe w powiecie brzozowskim, promocja lokalnych walorów, dobrym przykładem na 
integrację i współzawodnictwo. Uczestnicy WTZ zostali laureatami obu konkursów. Udział w nich jest 
ważnym aspektem rehabilitacji podopiecznych WTZ, pobudza ich aktywność społeczną  oraz rozwój 
poprzez tworzenie prac promujących lokalne walory dziedzictwa ludowego kultywowane również w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej.
Ważnym aspektem promocyjnym były prace wykonane w WTZ – biało czerwone maskotki-pacynki dla 
kibiców dopingujących polską drużynę w piłce ręcznej na Mistrzostwach  Świata, które  odbyły się w 
Quatarze  w dniach 15 stycznia – 1 lutego 2015 roku. „Pacynki”  uszyte w pracowni ogólnotechnicznej 
wzbudziły  zainteresowanie i podziw  mediów akredytowanych podczas meczów. Za sprawą 
wolontariusza działającego w WTZ, w dowodzie wdzięczności Stowarzyszenie otrzymało biało-czerwoną 
flagę z autografami polskich zawodników, a zarazem brązowych medalistów mistrzostw świata. Dla 
niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia, dla których sport jest niekiedy ogromną pasją  
autografy zawodników stanowią bardzo cenną pamiątkę. Promocja wyrobów wykonanych w WTZ 
zaowocowała zarażaniem naszych podopiecznych pasją sportu i rekreacji. 
Działania promocyjne Stowarzyszenia to też artykuły ukazujące się na lokalnych stronach internetowych 
przedstawiające nasze sukcesy i codzienną działalność placówek, jak również wyjazdowe formy terapii. 
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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)

93

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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. 
Na uwagę zasługuje tutaj pomoc Gminy Haczów w sfinansowaniu wiercenia studni przy budynku 
Stowarzyszenia. Pomoc zapewniła nam zasoby wody wystarczające do użytkowania budynku, 
z którego codziennie korzysta ok 65 osób – podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Dziennego 
Centrum Aktywności. Każde dodatkowe środki pozwalają Stowarzyszeniu na sprawniejsze działania w 
celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki takim działaniom i gestom 
dobrej woli osoby niepełnosprawne mają szansę na normalne życie, co pozwala im wierzyć w sens 
naszych działań. Każde, nawet najmniejsze wsparcie uzyskujemy promując Stowarzyszenie, dzięki czemu 
instytucje i osoby z zewnątrz dowiadują się o istnieniu placówek 
i istocie działalności Koła PSOUU. 
Ważnym aspektem działalności Koła, przynoszącym wymierne korzyści jest udział przedstawicieli 
Stowarzyszenia w szkoleniach, konferencjach, sympozjach i spotkaniach dotyczących ogólnie pojętej 
pomocy społecznej. Z najważniejszych wydarzeń w jakich uczestniczyli przedstawiciele Koła w 2015 
można wymienić:
- Seminarium Informacyjne Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego 
i Podmiotów Ekonomii Społecznej w Brzozowie zorganizowana przez Podkarpacką Agencję 
Konsultingowo-Doradczą sp. z o.o.- 27.05.2015 r.
- szkolenie „Warsztat  Terapii Zajęciowej – zasady finansowania i funkcjonowania” w Rzeszowie w dniu  
10.06.2015.
- Konferencja w Jasienicy Rosielnej „Osoba z niepełnosprawnością w świetle Konwencji ONZ. O prawach 
i problemach osób z niepełnosprawnością – dylematy i wyzwania”. – 18.06.2015 r.
- obchody Jubileuszu 190-lecia Szkoły Podstawowej w Haczowie.
- Konferencja dotycząca efektywnej współpracy przedsiębiorców z Centrum Integracji Społecznej w 
Sanoku” – 17.07.2015 r. w ramach Dnia Otwartego CIS.
- Spotkanie dyskusyjne w Warszawie w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu z udziałem 
Przewodniczących Zarządów Kół i Członków Zarządu Głównego. 21.11.2015 r. 
- Powiatowy Festiwal Smaków w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie – 26.11.2016 r. 
- spotkania zespołu poświęconego pracy nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Gminie Haczów na lata 2015-2025.
- konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego, która będzie realizowana 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
- prace nad „Strategią Rozwoju Powiatu Brzozowskiego do roku 2014” w podzespole I – 
ds. społecznych.

W nasze zadania angażowali się także wolontariusze. Pedagog w charakterze wolontariusza pomaga w 
zadaniach w projekcie realizowanym w Besku, druga osoba pomagała w zajęciach Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób 
niepełnosprawnych. 
Prowadzenie dwóch 
placówek - Warsztatu 
Terapii Zajęciowej i 
Dziennego Centrum 
Aktywności. Głównym 
celem działalności WTZ 
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. DCA w 
Haczowie obejmuje 
rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego. DCA w 
placówce zamiejscowej w 
Besku prowadzi 
kompleksową rehabilitacje 
dzieci i dorosłych osób 
niepełnosprawnych.

88.10.Z

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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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 DCA 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) 1 065 507,19 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 065 507,19 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

167 587,80 zł

72 294,00 zł

780 647,67 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36 643,07 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 4 379,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 020 529,47 zł
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2 120,00 zł

34 523,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 3 955,15 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 -196,41 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 34 706,50 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: 1 065 703,60 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

1 065 703,60 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)

33,0 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)

19,7 etatów

5,0 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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46,00 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)

0,00 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

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 801 519,46 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

748 924,41 zł

661 933,57 zł

- nagrody

- premie

44 651,44 zł

42 339,40 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52 595,05 zł

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

801 519,46 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 801 519,46 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)

66 793,29 zł

2,00 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

1,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

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

0,00 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)

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)

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

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

0,00 zł

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

6 551,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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

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)

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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

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

134 467,58 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Urszula Madej - Przewodnicząca 
Zarządu Koła

Teresa Szczepanik - Skarbnik 
Zarządu Koła
16.06.2016

Data wypełnienia sprawozdania
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