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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-05-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina DZIAŁDOWO

Powiat DZIAŁDOWSKI

Ulica SKŁODOWSKIEJ Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość DZIAŁDOWO Kod pocztowy 13-200 Poczta DZIAŁDOWO Nr telefonu 0236972176

Nr faksu 0236977627 E-mail zk.dzialdowo@psoni.org.pl Strona www www.psonidzialdowo.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-07-06

2008-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28014243800000 6. Numer KRS 0000260155

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

Anna Bonisławska Przewodnicząca Zarządu 
Koła

TAK

Andrzej Lutomirski Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Beata Gawarzycka Sekretarz Zarządu Koła TAK

Anna Dudek Skarbnik Zarządu Koła TAK

Teresa Płocharczyk Członek Zarządu Koła TAK

Dorota Gesek Członek Zarządu Koła TAK

Elżbieta Boćko 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)

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, 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.
Misją Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 
niesienia pomocy innym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez działalność na rzecz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną określone w art.4 Statutu
1.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie 
opieki medycznej, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego 
i ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej 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 osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, a także o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym osobom z NI , przebywającym w 
placówkach opieki całkowitej, sprzyjających warunków rozwoju, godnego 
życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to 
możliwe oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka.  
3. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach.  
4. Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością 
intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między 
innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a 
także występowanie w interesie indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.  
5. 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, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i 
asysty.    
6. Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie 
wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz 
działalności rehabilitacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym 
włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; 
organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we
 wszystkich formach. 
 7. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Halina Romanowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Ławicka Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Schmidt Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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niezależnym, samodzielnym życiu (m. in. w formie asystenta osobistego), 
różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, 
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.  
8. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia,  usług 
wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z 
niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych,placówek stałego i czasowego pobytu,  informacji, 
doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom 
przemocy i wypadków, itp. 
9. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia. 
10. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz działalność 
informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami  z 
niepełnosprawnością intelektualną. 
11. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze 
wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
  12. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi. 
13. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
niepełnosprawności intelektualnej.   
14. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej. 
15. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
16. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
17. 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 Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie jest organizacją 
pozarządową, niedochodową, samopomocową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Stowarzyszenie 
działa od 1994 r. zrzeszając rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego 
włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego Działalność Stowarzyszenia opiera się na 
pracy społecznej członków, a do prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów i zadań zleconych Stowarzyszenie 
zatrudnia pracowników. Konsekwentnie rozwija się doskonaląc swoje działania przy zastosowaniu szerokiego zakresu 
nowoczesnych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Działalnością koła objętych jest około 310 osób, 163 osoby to uczestnicy placówek, a pozostałe osoby korzystają z 
ogólnodostępnych poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej. Stowarzyszenie swoje zadania wykonuje poprzez kompleksowe 
usługi, realizując zadania statutowe, takie jak: edukacja; rehabilitacja lecznicza, terapia zajęciowa, terapia psychologiczna i 
logopedyczna;  opieka medyczna; rehabilitacja społeczna i zawodowa;  działania w zakresie wczesnego wspomagania i 
usprawniania rozwoju dziecka; działania w zakresie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych; działania samopomocowe 
członków; prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej, surdopedagogiki, muzykoterapii, tyflopedagogiki, dogoterapii i terapii 
behawioralnej; reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji; promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy; współpracę 
z mediami i światem nauki. Prowadzona działalność umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną rehabilitację 
artystyczną oraz aktywność sportową w ramach, których funkcjonują zespoły terapeutyczne  i sportowe.
Głównymi działaniami PSONI Koło w Działdowie było;
W zakresie rehabilitacji zawodowej;
1.Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)- który swoją działalnością obejmuje 55 uczestników, powyżej 18 roku życia z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. . Warsztat przygotowuje uczestników do 
życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania, dokonywania wyborów i 
decydowania o swoich sprawach. Prowadzona terapia ma na celu umożliwienie podjęcia pracy w zakładzie aktywności 
zawodowej lub na otwartym rynku pracy.
W zakresie edukacji;
1.Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)-jest niepubliczną placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 
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wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy 
rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej 
w odpowiednich warunkach, z opieką dostosowaną do wieku i stanu psychofizycznego. OREW realizuje swoje zadania poprzez 
zapewnienie wychowankom wielokierunkową opiekę opartą na indywidualnych programach opracowanych dla każdego 
dziecka, obejmujących wszystkie jego potrzeby, 
z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału grupy. W szeregach OREW zatrudniona jest wysoko 
wykwalifikowana kadra w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnej interwencji i wczesnego 
wspomagania rozwoju, psychologii (w tym klinicznej), logopedii (w tym surdo i neurologopedii), terapii behawioralnej, a także 
fizjoterapii, dogoterapii. Wczesne Wspomaganie Rozwoju małego dziecka;
OREW jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego ma podpisane dwa  kontrakty z NFZ:
- Kontrakt na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wg. zakontraktowanych jednostek chorobowych 
(ICD-10).Program opiera się na : kompleksowej i wieloaspektowej diagnozie, ciągłym i długotrwałym postępowaniu 
rehabilitacyjno-leczniczym, symulacji rozwoju psychoruchowego poprzez zastosowanie nowoczesnych metod 
neurorozwojowych. 
- Poradnię Logopedyczną - prowadzona przez OREW, ze środków zakontraktowanych z NFZ, w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. Poradnia jest ogólnodostępna dla wszystkich wymagających terapii logopedycznej zaburzeń rozwoju i wad 
mowy. 
2.Świetlica: - prowadzona przez OREW, jako kolejna forma pomocy rodzinie, pozwala na pozostawienie wychowanków OREW i 
uczestników wynikających z potrzeby zapewnienia opieki wychowankowi lub uczniowi placówek po zajęciach;
3.Krótkoterminową interwencyjną opiekę całodobową - funkcjonuje w przypadku konieczności doraźnego objęcia wychowanka 
placówki całodobową opieką w trudnej/kryzysowej sytuacji rodzinnej. Pozwala na czasowe zapewnienie opieki nad dzieckiem, 
gdy sytuacja losowa rodziny wymaga pozostawienia dziecka w placówce; 
4.Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (NSPdP)-szkoła powołana 1 września 2013 roku, prowadzi edukację 
dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze środków dotacji oświatowej NSPdP zapewnia realizację obowiązku nauki dla w/w 
młodzieży.  Priorytetem szkoły jest przygotowanie uczniów do najbardziej samodzielnego, dorosłego żyda, zdobycia przydatnej 
w życiu wiedzy
 i umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w środowisku.
 W zakresie rehabilitacji społecznej
1.Świetlicę Rewalidacyjno-Rehabilitacyjną dla osób dorosłych, prowadzona w ramach zadania publicznego współfinansowanego 
ze środków Powiatu Działdowskiego. Bardzo istotne brakujące ogniwo w systemie. Placówka przeznaczona jest dla osób 
dorosłych ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Umożliwia  ona uczestnikom świetlicy kontynuację  i 
prowadzenie systemowej i cyklicznej terapii, rewalidacji oraz rehabilitacji dorosłych osób z wieloraką sprzężoną 
niepełnosprawnością. Uczestnicy ŚRR korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, zajęć z psychologiem, dogoterapi i 
muzykoterapii mających na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz rugowanie bólu oraz pozwalają  
wzmocnić motywację wewnętrzną, wytrwałość i determinacji w dążeniu do celu. 
2.Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków PFRON --beneficjentami programu są absolwenci 
naszych placówek OREW i NSPdP, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Celem 
przewodnim jest stworzenie możliwości zbierania doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających 
absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, 
a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci usług opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i 
wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych  w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu 
aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczną, poradnictwo i 
wsparcie  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego.
W 2021 r. realizowane były następujące projekty:
 1.Ogólnopolski konkurs ekologiczny „ EDUKUJEMY POMAGAMY” - działania proekologiczne, zbiórka baterii i nakrętek, płyt CD i 
opakowań po kleju;
2.„PODAJ ŁAPĘ” – zbiórka produktów żywieniowych, zabawek dla psów i kotów;
3.„PACZKA DLA OREWIACZKA”- zbiórka zabawek, słodyczy dla wychowanków naszych placówek, jak również innych osób z 
powiatu;
4.NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA – mający na celu rozwój czytelnictwa i wzbogacenie zasobów bibliotecznych;
5. DRZEWO DLA ZWIERZĄT – w ramach święta drzewa;
6.„28 MARZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNI W DRODZE NA HEL” –. W  2021 r. odbyła się pierwsza wyprawa w ramach kontynuacji 
projektu. Grupa 22 osób- opiekunów i młodzieży z niepełnosprawnościami rowerami przemierza nadmorski szlak  i zdobywa  
latarnie morskie.
7.Program wyrównywania różnic między regionami w obszarze F przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących 
warsztatów terapii zajęciowej; 
8.Szkoła Promująca Zdrowie „Zdrowo się odżywiamy i sporty uprawiamy” , wsparcie działań zdrowotnych; 
9.DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU” promocja ochrony środowiska- działania proekologiczne;
10.Międzypokoleniowa MiniSPARTAKIADA placówek PSONI w Działdowie;
11. Rajd Rowerowy – w ramach aktywnego powrotu do szkoły;
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12.”ROBO marsz”- promocja działań czytelniczych z użyciem sprzętów multimedialnych;
13. 28 SPRZĄTANIE ŚWIATA” Myślę więc nie śmiecę”;
14. BIBLIO-Plecak „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”;
15. Szkoła pamięta i Szkoła do Hymnu;
16.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie jest organizacją 
pozarządową, niedochodową, samopomocową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Stowarzyszenie 
działa od 1994 r. zrzeszając rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego 
włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego Działalność Stowarzyszenia opiera się na 
pracy społecznej członków, a do prowadzenia działalności statutowej, realizacji projektów i zadań zleconych Stowarzyszenie 
zatrudnia pracowników. Konsekwentnie rozwija się doskonaląc swoje działania przy zastosowaniu szerokiego zakresu 
nowoczesnych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Działalnością koła objętych jest około 300 osób, 164 osoby to uczestnicy placówek, a pozostałe osoby korzystają z 
ogólnodostępnych poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej. Stowarzyszenie swoje zadania wykonuje poprzez kompleksowe 
usługi, realizując zadania statutowe, takie jak: edukacja; rehabilitacja lecznicza, terapia zajęciowa, terapia psychologiczna i 
logopedyczna;  opieka medyczna; rehabilitacja społeczna i zawodowa;  działania w zakresie wczesnego wspomagania i 
usprawniania rozwoju dziecka; działania w zakresie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych; działania samopomocowe 
członków; prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej, surdopedagogiki, muzykoterapii, tyflopedagogiki, dogoterapii i terapii 
behawioralnej; reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji; promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy; współpracę 
z mediami i światem nauki. Prowadzona działalność umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną rehabilitację 
artystyczną oraz aktywność sportową w ramach, których funkcjonują zespoły terapeutyczne  i sportowe.
Głównymi działaniami PSONI Koło w Działdowie było;
W zakresie rehabilitacji zawodowej;
1.Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)- który swoją działalnością obejmuje 55 uczestników, powyżej 18 roku życia z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. . Warsztat przygotowuje uczestników do 
życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania, dokonywania wyborów i 
decydowania o swoich sprawach. Prowadzona terapia ma na celu umożliwienie podjęcia pracy w zakładzie aktywności 
zawodowej lub na otwartym rynku pracy.
W zakresie edukacji;
1.Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)-jest niepubliczną placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 
wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy 
rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej 
w odpowiednich warunkach, z opieką dostosowaną do wieku i stanu psychofizycznego. OREW realizuje swoje zadania poprzez 
zapewnienie wychowankom wielokierunkową opiekę opartą na indywidualnych programach opracowanych dla każdego 
dziecka, obejmujących wszystkie jego potrzeby, 
z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału grupy. W szeregach OREW zatrudniona jest wysoko 
wykwalifikowana kadra w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnej interwencji i wczesnego 
wspomagania rozwoju, psychologii (w tym klinicznej), logopedii (w tym surdo i neurologopedii), terapii behawioralnej, a także 
fizjoterapii, dogoterapii. Wczesne Wspomaganie Rozwoju małego dziecka;
OREW jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego ma podpisane dwa  kontrakty z NFZ:
- Kontrakt na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wg. zakontraktowanych jednostek chorobowych 
(ICD-10).Program opiera się na : kompleksowej i wieloaspektowej diagnozie, ciągłym i długotrwałym postępowaniu 
rehabilitacyjno-leczniczym, symulacji rozwoju psychoruchowego poprzez zastosowanie nowoczesnych metod 
neurorozwojowych. 
- Poradnię Logopedyczną - prowadzona przez OREW, ze środków zakontraktowanych z NFZ, 
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Poradnia jest ogólnodostępna dla wszystkich wymagających terapii 
logopedycznej zaburzeń rozwoju i wad mowy. 
2.Świetlica: - prowadzona przez OREW, jako kolejna forma pomocy rodzinie, pozwala na pozostawienie wychowanków OREW i 
uczestników wynikających z potrzeby zapewnienia opieki wychowankowi lub uczniowi placówek po zajęciach;
3.Krótkoterminową interwencyjną opiekę całodobową - funkcjonuje w przypadku konieczności doraźnego objęcia wychowanka 
placówki całodobową opieką w trudnej/kryzysowej sytuacji rodzinnej. Pozwala na czasowe zapewnienie opieki nad dzieckiem, 
gdy sytuacja losowa rodziny wymaga pozostawienia dziecka w placówce; 

4.Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (NSPdP)-szkoła powołana 1 września 2013 roku, prowadzi edukację 
dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze środków dotacji oświatowej NSPdP zapewnia realizację obowiązku nauki dla w/w 
młodzieży.  Priorytetem szkoły jest przygotowanie uczniów do najbardziej samodzielnego, dorosłego żyda, zdobycia przydatnej 
w życiu wiedzy
 i umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w środowisku.
 W zakresie rehabilitacji społecznej
1.Świetlicę Rewalidacyjno-Rehabilitacyjną dla osób dorosłych, prowadzona w ramach zadania publicznego współfinansowanego 
ze środków Powiatu Działdowskiego. Bardzo istotne brakujące ogniwo w systemie. Placówka przeznaczona jest dla osób 
dorosłych ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Umożliwia  ona uczestnikom świetlicy kontynuację  i 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

prowadzenie systemowej i cyklicznej terapii, rewalidacji oraz rehabilitacji dorosłych osób z wieloraką sprzężoną 
niepełnosprawnością. Uczestnicy ŚRR korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, zajęć 
z psychologiem, dogoterapi i muzykoterapii mających na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz 
rugowanie bólu oraz pozwalają  wzmocnić motywację wewnętrzną, wytrwałość i determinacji w dążeniu do celu. 
2.Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków PFRON --beneficjentami programu są absolwenci 
naszych placówek OREW i NSPdP, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Celem 
przewodnim jest stworzenie możliwości zbierania doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających 
absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, 
a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci usług opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i 
wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych  w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu 
aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczną, poradnictwo i 
wsparcie  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego.
W 2021 r. realizowane były następujące projekty:
 1.Ogólnopolski konkurs ekologiczny „ EDUKUJEMY POMAGAMY” - działania proekologiczne, zbiórka
   baterii i nakrętek, płyt CD i opakowań po kleju;
2.„PODAJ ŁAPĘ” – zbiórka produktów żywieniowych, zabawek dla psów i kotów;
3.„PACZKA DLA OREWIACZKA”- zbiórka zabawek, słodyczy dla wychowanków naszych placówek, jak
   również innych osób z powiatu;
4.NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA – mający na celu rozwój czytelnictwa i wzbogacenie
   zasobów bibliotecznych;
5. DRZEWO DLA ZWIERZĄT – w ramach święta drzewa;
6.„28 MARZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNI W DRODZE NA HEL” –. W  2021 r. odbyła się pierwsza wyprawa w ramach kontynuacji 
projektu. Grupa 22 osób- opiekunów i młodzieży z niepełnosprawnościami rowerami przemierza nadmorski szlak  i zdobywa  
latarnie morskie.
7.MAMY DOBRE MANIERY NIE DLA NAS SĄ BARIETY” – program wyrównywania różnic między
  regionami w obszarze B ( likwidacja barier w poruszaniu się i komunikowaniu) oraz w obszarze F
  przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; 
8.Szkoła Promująca Zdrowie „Zdrowo się odżywiamy i sporty uprawiamy” , wsparcie działań
  zdrowotnych; 
9.DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU” promocja ochrony środowiska- działania proekologiczne;
10.Międzypokoleniowa MiniSPARTAKIADA placówek PSONI w Działdowie;
11. Rajd Rowerowy – w ramach aktywnego powrotu do szkoły;
12.”ROBO marsz”- promocja działań czytelniczych z użyciem sprzętów multimedialnych;
13. 28 SPRZĄTANIE ŚWIATA” Myślę więc nie śmiecę”;
14. BIBLIO-Plecak „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”;
15. Szkoła pamięta i Szkoła do Hymnu;
16.Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w placówkach PSONI;  
17. Kontynuacja współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie.
Rok 2021  to w dalszym ciągu rok pandemii i zdalnej/hybrydowej pracy i nauki dlatego większość imprez i szkoleń  odbyło się 
online. Zawieszone zostały wszelkie działania wyjazdowe (wycieczki, zielone szkoły, itp.  
W ramach swojej działalności PSONI Koło w Działdowie  organizuje szkolenia dla rodziców i zajęcia pokazowe dotyczące 
profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi, prowadzi bibliotekę z fachową literaturą. Od lat współpracuje ze 
środowiskiem lokalnym. Wspiera pracowników placówek w ciągłym doskonaleniu zawodowym. Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie, już od 27 lat podejmuje szereg zadań służących niesieniu 
pomocy i wsparciu dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin. Koło PSONI w Działdowie jest organizacją, która w harmonijny 
sposób łączy nowoczesność  z historią. Nowoczesne podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie, to uznanie ich praw, 
takich samych, z jakich korzysta każdy obywatel Polski, a w szczególności mieszkaniec powiatu działdowskiego.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Wspieranie rodzin OzNI; poradnictwo, warsztaty, szkolenia; ukierunkowane do pracy z dzieckiem 
w domu; tworzenie warunków na rzecz integracji i poczucia solidarności z innymi rodzicami; 
pomoc rodzinom w kontaktach z innymi podmiotami (placówkami opieki zdrowotnej, szkołami i 
innymi instytucjami).

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

310

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

-Wieloprofilowa opieka zdrowotna, rehabilitacja 
lecznicza, społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnością  prowadzona w 
placówkach WTZ, OREW i NSPdP. Na podstawie 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 
świadczone są usługi z działalności 
fizjoterapeutycznej, usługi z zakresu 
rehabilitacji, usprawniania ruchowe, zabiegi 
fizykalne, masaże oraz terapia logopedyczna - 
zaburzeń rozwoju i wad mowy (w ramach 
Poradni Logopedycznej ogólnodostępnej). 
Stowarzyszenie dąży do zapewniania jak 
najszerszej gamy świadczeń, które za cel 
przewodni mają możliwie w maksymalnym 
stopniu usprawnić funkcjonalność dziecka, 
zarówno intelektualną jak i ruchową

86,90.A 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie placówek umożliwiających 
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki w OREW. W ofercie placówki znajdują się 
m.in. kompleksowa diagnoz, wczesne 
rozpoznawanie zaburzeń rozwoju, opracowanie i 
realizacja indywidualnych programów, wczesna 
interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju. 
Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie 
realizacji: wychowania przedszkolnego oraz 
obowiązku szkolnego.  Stowarzyszenie 
umożliwia dzieciom z niepełnosprawnością 
terapię w grupie i zajęcia indywidualne, 
rekreację, odpoczynek i relaks. Ponadto w 
Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
kształcącej w cyklu 3- letnim prowadzona jest 
kontynuacja edukacji młodzieży z  
niepełnosprawnością intelektualną.. Szkoła 
prowadzi szereg działań przygotowujących do 
życia i przyszłej pracy, nabywając je  podczas 
zajęć praktycznych - praktyk.

85.20.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

-  działalność propagująca aktywne, niezależne 
życie osób z niepełnosprawnością poprzez 
kompleksowe oddziaływania ukierunkowane na 
rozwój w sferze społecznej, zawodowej oraz na 
naukę samodzielności. Podejmowane zadania 
obejmują rzecznictwo interesów z 
wykorzystaniem m.in. instrumentów praw 
człowieka, inicjowanie rozwiązań prawnych, 
oraz organizowanie i prowadzenie różnego 
rodzaju placówek, programów i usług dla osób z 
niepełnosprawnościami w zakresie 
kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji 
i terapii.  Stowarzyszenie prowadzi działania 
promocyjne, szkolenia rodziców i personelu 
pracującego w PSONI. Osoby z 
niepełnosprawnościami objęte są wsparciem 
psychologicznym, oddziaływaniami 
rehabilitacyjnymi tj. Integracja Sensoryczna, 
fizjoterapia, hydroterapia, dogoterapii  itp.

88.10.Z 0,00 zł
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34 495,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 370 273,89 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 640 374,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 582 094,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 55 323,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1,54 zł

e) pozostałe przychody 2 956,12 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała usługowa działalność 
gastronomiczna, polegająca na dożywianiu: 
wychowanków Ośrodka Edukacyjno -
Rehabilitacyjno- Wychowawczego, uczniów 
Niepublicznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy, uczestników 
Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej i 
Pilotażowego programu " Rehabilitacja 25-
plus". Jest to opłata dokonywana przez 
rodziców opiekunów prawnych za 
wyżywienie tzw. "wsad do kotła". Cała 
kwota z wpłat przeznaczona jest na zakup 
produktów w celu przygotowania trzech 
posiłków dziennie dla 113 osób, a 
Stowarzyszenie nie osiąga z tego tytułu 
żadnych korzyści finansowych.

56.29.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 161 794,52 zł

2.4. Z innych źródeł 73 811,15 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 72 981,03 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 907,93 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 575 317,01 zł 4 907,93 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

5 955 011,79 zł 4 907,93 zł

54 599,56 zł 0,00 zł

1 prace remontowe WTZ w ramach umowy na realizację projektu "Przeciwdziałanie degradacji 
infrastruktury WTZ prowadzonego przez PSONI Koło w Działdowie" PFRON- Program 
wyrównywania różnic między regionami III, obszar F

4 907,93 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

5 332 778,23 zł

2 037 495,66 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

w 
tym:

11 578,00 zł

7 693,56 zł

128 022,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 500,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-05-24 10



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 627 082,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 723,44 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

1 561 186,64 zł

4 519,02 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

7 640 374,66 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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

112 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

104,09 etatów

23 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 160 997,55 zł

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

5 160 997,55 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 035,66 zł

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

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

14 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 040 860,52 zł

4 556 163,27 zł

- nagrody

- premie

88 750,00 zł

389 047,25 zł

- inne świadczenia 6 900,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 120 137,03 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 160 997,55 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Dofinansowanie działalności 
Warsztatu terapii zajęciowej 
(WTZ)

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe 132 587,00 zł

2 Realizacja zajęć 
edukacyjnych w Ośrodku 
Edukacyjno - Rehabilitacyjno 
- Rewalidacyjnym (OREW)

Realizacja obowiązku szkolnego 
i nauki dla dzieci młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 3 412 469,00 zł

3 Realizacja zajęć 
edukacyjnych w 
Niepublicznej Szkole 
Przysposobienia do Pracy 
(NSPdP)

Realizacja edukacji i nauki 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 1 645 400,00 zł

4 Świetlica Rewalidacyjno - 
Rehabilitacyjna dla osób 
dorosłych z 
niepełnosprawnością 
intelektualną (ŚRR)

Prowadzenie zajęć dla osób 
dorosłych ze znaczną i głęboką 
niepełnosprawnością z terenu 
powiatu działdowskiego

Starostwo Powiatowe 137 332,57 zł

5 Międzypokoleniowa 
MiniSpartakiada

Integracja osób z 
niepełnosprawnościami z 
placówek PSONI

Starostwo Powiatowe 9 900,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

15 436,00 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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

6 28-marzeń - 
niepełnosprawni w drodze 
na Hel

Wsparcie grupy uczestników 
NSPdP i OREW poprzez 
dofinansowanie udziału  w 
projekcie zdobycia latarni 
morskich na wybrzeżu Polski

Starostwo Powiatowe 4 989,66 zł

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

PFRON 1 193 280,00 zł

2 Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych i 
logopedycznych w ramach 
kontraktów z NFZ

Rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z zaburzeniami od 
0 do 25 roku  życia

NFZ 608 271,17 zł

3 Pilotażowy program 
"Rehabilitacja 25 plus" - 
absolwenci OREW

Stworzenie możliwości 
zbierania doświadczeń 
służących wypracowaniu 
rozwiązań zapewniających 
absolwentom ciągłość 
oddziaływań terapeutycznych w 
zakresie utrzymania 
samodzielności i niezależności 
w życiu społecznym, a także w 
zakresie dotyczącym ich 
aktywności zawodowej

PFRON 59 074,11 zł

4 Pilotażowy program 
"Rehabilitacja 25 plus" - 
absolwenci NSPdP

Stworzenie możliwości 
zbierania doświadczeń 
służących wypracowaniu 
rozwiązań zapewniających 
absolwentom ciągłość 
oddziaływań terapeutycznych w 
zakresie utrzymania 
samodzielności i niezależności 
w życiu społecznym, a także w 
zakresie dotyczącym ich 
aktywności zawodowej

PFRON 141 580,66 zł

5 Przeciwdziałanie degradacji 
infrastruktury WTZ 
prowadzone przez PSONI 
Koło w Działdowie w ramach 
programu Wyrównywania 
Różnic między regionami III- 
obszar F

Wsparcie finansowe WTZ w 
celu poprawienia 
bezpieczeństwa, komfortu i 
jakości pracy podczas 
rehabilitacji i terapii zajęciowej 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną - uczestników 
WTZ

PFRON 19 631,72 zł

6 Sfinansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego 
pracowników ze środków 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego

Zdobycie niezbędnej wiedzy z 
zakresu rachunkowości, 
podatków, ubezpieczeń 
społecznych oraz wybranych 
zagadnień prawa

Powiatowy Urząd Pracy 5 758,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Bonisławska, Andrzej Lutomirski, 
Anna Dudek, Beata Gawarzycka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2

2 Państwowa Inspekcja Pracy 1
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