Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Rodzin,
Pracy i Polityki
Społecznej

za rok 2016

Formularz należy wypełnić wjęzyku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypelnianiaformularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (— ).

Data zamieszczenia sprawozdania

2017-07-12

I. Daneorganizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SUBICERE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina RADZIEJÓW

Ulica UL. SZKOLNA

Nr domu 28B

Nr lokalu

Miejscowość RADZIEJÓW

Kod pocztowy 88-200

Poczta RADZIEJÓW

Nr telefonu 885941409

Nr faksu

E-mail kontakt@subicere.pl

Strona www www.subicere.pl

POLSKA

Województwo
POMORSKIE

KUJAWSKO-

Powiat RADZIEJOWSKI

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON
7.

34051930000000

Skład organu zarządzającego organizacji

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje ofunkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

2011-01-27
6. Numer KRS

0000316241

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Tomasz Dominiak

Prezes Zarządu

TAK

Jadwiga Szyszkowska Jankowska

Zastępca Prezesa
Zarządu

TAK

Renata Nawrocka

Członek Zarządu

TAK

Imię i nazwisko

Funkcja

Daria Brożek

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Wilińska

Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Joanna Kołodziejska

Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK

Wpisany do KRS

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS
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1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1. Terapia zajęciowa -zajęcia arte- terapeutyczne, gdzie osoby niepełnosprawne, wolontariusze i
opiekunowie skupiały się na tworzeniu różnego rodzaju przedmiotów. Prace były sprzedawane z
powodzeniem podczas kiermaszy (Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne pomniejsze w np. szkołach).
Zajęcia odbywają się cyklicznie - prowadzi je wolontariuszka.
3. Zarząd reprezentowałstowarzyszenie m.in. w Komitecie Monitorującym Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020 (również w ramach grup roboczych
Komitetu Monitorującego), podczas seminariów i spotkaniach trzeciego sektora zarówno w ramach
działań w ramach Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jak i innych spotkaniach
sektora.
4. Aplikowano o fundusze PFRON w konkursie ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016.
5. Stowarzyszenie uczestniczyło jako partner w projekcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój pt. "Lokalne zasoby środowiskowe wsparcie". Projekt miał na celu opracowanie modelu
środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiciel
stowarzyszenia uczestniczył w pracach grupy ekspertów w ramach innego projektu z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowanego do osób chorych psychicznie i nakierowanego na
rozwój wsparcia środowiskowego dla tej grupy osób
6. Zorganizowano kilka spotkań integracyjnych mających na celu integrację społeczna członków i
podopiecznych stowarzyszenia (w tym jedno wyjazdowe do Kruszwicy i Łojewa).
F

najbliższe sąsiedztw o (osiedle, dzielnica, sołectw o, w ieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku
publicznego
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

28

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

Osoby prawne

0

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

nie dotyczy

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
'■* Tak
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

r

Nie

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. ust.l ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego /' o wolontariacie
(Dz.
U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póżn. zm.), zaczynając od
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem
działalności

Druk: MPiPS
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Sfera działalności pożytku publicznego
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Przedmiot działalności
Zajęcia integracyjne, zajęcia
terapeutyczne, budowanie
systemu samopomocy.
Terapia zajęciowa -zajęcia
arte terapeutyczne, gdzie
osoby niepełnosprawne,
wolontariusze i
opiekunowie skupiały się na
tworzeniu różnego rodzaju
przedmiotów. Prace były
sprzedawane z
powodzeniem podczas
kiermaszy
Spotkania integracyjne dla
członków stowarzyszenia,
wolontariuszy mające na
celu integrację rodzin i osób
wokół idei i celów działania
przyświecających
stowarzyszeniu.
Udział partnerski w
projekcie mającym na celu
budowę modelu
wspierającego
środowiskowo osoby
dorosłe z
niepełnosprawnością
intelektualną

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacjiwokresie sprawozdawczym
lak
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

r

Nie

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. ust.l ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym
się do nich przedmiotem działalności

Druk: MPiPS

3

Sfera działalności pożytku publicznego
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Przedmiot działalności
Terapia zajęciowa -zajęcia
arte terapeutyczne, gdzie
osoby niepełnosprawne,
wolontariusze i
opiekunowie skupiały się na
tworzeniu różnego rodzaju
przedmiotów. Prace były
sprzedawane z
powodzeniem podczas
kiermaszy. Stowarzyszenie
organizowało własne
kiermasze, jak tez
uczestniczyło w
kiermaszach
organizowanych przez np.
Radziejowski Dom Kultury
czy tez szkoły na terenie
miasta. Produkty
wykonywane są z
materiałów ekologicznych,
pozyskanych z elementów
wtórnych oraz częściowo
zakupionych. Wszystkie
prace wykonywane są
ręcznie.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacjiwokresie sprawozdawczym
C Tak
5.1. Organizacja prowadziła działalnośćgospodarczą

Nie

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

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

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

35,574.03 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

13,516.36 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Pozostałe przychody (w tym przychodyfinansowe)

Druk: MPiPS

2,180.00 zł
0.00 zł
19,877.67 zł
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1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

8,1

188:88Ił

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

15,929.53 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

15,929.53 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

13,749.53 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

2,180.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0.00 zł

d) koszty administracyjne

0.00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

19,644.50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków
4.1. Przychody z 1% podatku

4,301.70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

4,301.70 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt ll.l.l), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
1 zajęcia arte-terapeutyczne

4,301.70 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
I-

I1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy
wskazaćjedng lub więcej pozycji wraz z kwotq
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

0.00 zł

z podatku od nieruchomości

0.00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

z opłaty skarbowej

0.00 zł
0.00 zł

\~ z opłat sądowych
z innych zwolnień, jakich:
nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przezjednostki 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.)

Druk: MPiPS

I-

własność

I-

użytkowanie wieczyste

I-

najem

I-

użytkowanie

I-

użyczenie
5

I-

dzierżawa

[✓ nie korzystała
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych z a s a d a c h _______________
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 wskazaćjedną lub więcej pozycji)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0.0 osób

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym,
obecnie nie s g jz ż zatrudnione w
organizacji)

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 l 2 miesięcy /'podzielić przez 12. Wynik
wpisaćzdokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

3.0 osób

2. Członkowie
lak
2.1. Organizacja posiada członków

r Nie
26.00 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 /' o wolontariacie, wolontariuszamisą osoby
wykonujące nieodpłatnie /' dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czysą to osoby niezwiązane z
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele
władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

lak
r Nie

2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
l.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

Druk: MPiPS

6,685.08 zł
0.00 zł
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6,685.08 zł

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

1,114.18 zł

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

3,840.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organyadministracji publicznejwokresie
sprawozdawczym
r Tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

^ Nie

C Tak
** Nie

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Możno wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałoby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

C zyte ln y pod pis o so b y u po w ażn io n e j
lub p o d p isy o so b u p o w ażn io n y ch do
skład ania o św ia d c ze ń w oli w im ieniu

T o m a s z D o m in ia k
2 0 1 7 0 7 12

Data w yp e łn ie n ia sp raw o zd an ia

organizacji

Druk: MPiPS
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