POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Koło w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Długosza 22
te! /fax 59 S4 <10-. 3, te! 5S 3- -810-79

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI PSONI KOŁO W SŁUPSKU ZA ROK 2017

1 .Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer
KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON , dane dotyczące
członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sadowym i
adres zamieszkaniajoraz określenie celów statutowych stowarzyszenia .
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku
Siedziba :
76-200 Słupsk
ul. Długosza 22
Wpis do KRS : 12.11.2009 nr 0000341640
NIP : 8393114979
REGON: 220904286
Zarząd PSONI Koło w Słupsku :
Dorota Szefler - Przewodnicząca Zarządu Koła, zam. Ustka
Grażyna Toporowska - v-ce Przewodnicząca Zarządu Koła ,zam. Słupsk
Elżbieta Komorowska - Sekretarz Zarządu Koła , zam. Słupsk
Ewa Lipiec -Skarbnik Zarządu Koła zam. Słupsk
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym ,
tworzenia warunków' przestrzegania wobec nich praw człowieka , prowadzenia ich ku aktywnemu
uczestnictw u w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych :
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku swoją
działalnością obejmuje: Słupsk i Powiat Słupsk.
Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:
-organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach
systemu wparcia społecznego
-prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej,
instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mające
na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze
specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy;
-prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia ; -inicjowanie i
rozbudowanie współpracy z wolontariuszami;
-prowadzenie działalności w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku,
w 2017 roku zrzeszało 54 członków i prowadziło Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Długosza 22 oraz
lokal użytkowy ul. Długosza 23/1 (44 uczestników). Zajęcia w placówce odbywały się od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Całość świadczonych usług w placówce jest nieodpłatna.
Rok 2017, to dalsza kontynuacja prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz dalsza
stymulacja rozwoju psychoruchowego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Szczególną uwagę
zwrócono na prawidłowe rozumienie i interpretację norm oraz sytuacji społecznych. Uczono jak
zachowywać się asertywnie wśród ludzi pełnosprawnych i przestrzegania norm społecznych .Ponadto
uczestnicy byli przygotowani do podjęcia pracy zawodowej poprzez przybliżenie im stanowisk pracy, na
których mogliby w przyszłości pracować. Na uporządkowanej i ogrodzonej działce otrzymanej od Urzędu
Miasta, uczestnicy w ramach terapii uprawiali warzywa i kwiaty.
W 2017 roku Zarząd Koła PSONI w Słupsku czynił dalej starania z 2017 roku o budynek w celu
utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Niektóre wydarzenia obrazujące działalność Koła i WTZ
-zorganizowanie wielu imprez okolicznościowych między innymi izabawy andrzejkowej w restauracji Felix w
Słupsku ,na którą zaproszono członków Stowarzyszenia ,podopiecznych i kadrę warsztatu terapii zajęciowej
Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku (120 osób)
-udział w Słupskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych
-wyjazd 5 dniowy do Mrzeżyma z licznymi atrakcjami (zwiedzanie połączone z wypoczynkiem)
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-spotkanie wielkanocne dla członków Stowarzyszenia i uczestników WTZ
-spotkanie wigilijne dla członków uczestników WTZ
-wjjścia do multikina .teatru
-wycieczki krajobrazowe i ekologiczne
-uczestniczenie Zarządu .członków Koła i kadry' WTZ w szkoleniach .spotkaniach słupskich NGO-sów
Najważniejszym wydarzeniem 2017 roku dla naszego Stowarzyszenia było zorganizowanie 14 grudnia -Gali
Jubileuszowej z okazji XV-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej (udział wzięło ok.150 osób) w
restauracji „AUREUS” w Słupsku.

4. Wykaz zebrań zarządu stowarzyszenia:
W 2017 r. Zarząd Koła PSONI w Słupsku zwołał 3 zebranie członków i odbyły 4 posiedzenia Zarządu.
Odbyło się również 26 kwietnia 2017r. ZEBRANIE WALNE SPRAWOZDAWCZE KOŁA,
w którym Zarząd otrzymał absolutorium.
5.Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek ,zapis ,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenia w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy
tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Przychody razem: 809 217,06zł
1 .Przychody działalności statutowej -składki 3 696,00 zł
2 Inne przychody statutowe (tym dotacje) 801 110,49 zł.(dotacje i subwencje 782 027,00 zł,
Pozostałe 19 083,49 zł)
3.Przychody pozostałe finansowe: 484,01zł
Ponadto Stowarzyszenie posiadało środki finansowe z tytułu: -1% podatku należnego na rzecz OPP w
kwocie 25 022,75 zł. (100,00zł 2017r)

6.Informacja o poniesionych kosztach na :
a. realizację celów statutowych 764 715,44 zł,
b .administrację (czynsze, opłaty telefoniczne , pocztowe itp.) 41 234,69 zł,
c. działalność gospodarczą 0,00zł,
d. pozostałe koszty 3,38 zł
Koszty razem :806 150,83zł,
7. Dane o:
a) .liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Działalność nieodpłatna:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku według
stanu na 31.12.2017 r zatrudniało : w WTZ - 14 osób Kierownik WTZ - cały etat (1 osoba). Terapeuta
zajęciowy - cały etat (9 osób). Rehabilitant - cały etat ( 1 osoba). Psycholog - pół etatu ( 1 osoba).
Kierowca , konserwator - cały etat ( 1 osoba). Księgowa - pół etatu ( 1 osoba). Sprzątaniem w budynku
zajmowała się firma „ Jantar" z o.o. w Słupsku.
Działalność odpłatna - nie dotyczy .
c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia , nagrody , premie i inne świadczenia, Nie dotyczy.
d. udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych , z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielenia takich pożyczek , nie dotyczy
e. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Rachunki bieżące :
PEKAO S.A. O/SŁUPSK
Nr konta: 62 1240 5790 1111 0010 7179 3598 przeznaczony jest na wpłaty z tytułu 1% podatku
(+25 922,75 z ł )
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Nr konta :47 1240 5790 1111 0010 7179 3383 główne konto Stowarzyszenia (+18 044,24 zł)
Nr konta: 53 1240 5790 1111 0010 7179 3178 przeznaczony na środki związane z warsztatem terapii
zajęciowej(+28 522,30 zł)
f. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek, nie dotyczy.
g. nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, - nie
dotyczy
i. nabytych pozostałych środkach trwałych - nie dotyczy.
Na dzień 31.12.2017r stan środków trwałych powyżej 3,5 tyś. wynosił: 560 736,50zł. ( w tym wieczyste
użytkowanie) nie dotyczy.
h. wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych,
Należności: rozrachunki z odbiorcami (kontrahenci) 612,24 zł pozostałe rozrachunki 0,00 zł
rozrachunku tytułu pożyczek z ZFSS 0,00zł
Zobowiązania :0,0 zł; rozrachunki z dostawcami (kontrahenci) 0,0zł, rozrachunki z ZUS 0,00zł
,rozrachunki z Urzędem Skarbowym 0,00zł pozostałe rozrachunki 0,00zł
8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne ) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Zadania publiczne realizowane w ramach powyższych umów zostały rozliczone.
9. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych , a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
a. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( od wynagrodzeń i umów zleceń ) odprowadzany jest na
bieżąco, zgodnie z miesięczną deklaracją PIT-4. Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2017r wynoszą
0,00 zł. Łączna kwota zobowiązań z tytułu podatku od wynagrodzeń w roku 2017 wynosiła : 0,0 zł od
umów zleceń : 0,00zł Razem: 0,00 zł
b. Z podatku dochodowego od osób prawnych Stowarzyszenie jest zwolnione. W związku z tym nie
jest składana deklaracja CIT -2 , jedynie roczna deklaracja CIT -8.
10. Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola , a jeśli
była - to jej wynik.
W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Słupsku przeprowadzone zostały następujące kontrole :
-kontrola utrzymania czystości w pomieszczeniach ul .Długosza 22 i Długosza 23/1 Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku w dn.22-23 czerwca 2017r. wynik pozytywny/brak zaleceń .
- kontrola merytoryczna i finansowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przeprowadzona przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w dn. 04-08 grudnia 2017 r. wynik pozytywny/brak zaleceń .
Podpisy Zarządu Kola PSONI w Słupsku:
Dorota Szefler - Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Słupsku
Grażyna Toporowska -Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Słupsku
Elżbieta Komorowska -Sekretarz Zarządu Koła PSONI w Słupsku
Ewa Lipiec —Skarbnik Zarządu PSONI Koło w Słupsku
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