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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-443 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 502030516

Nr faksu E-mail biuro@dalejrazem.pl Strona www www.dalejrazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97792797300000 6. Numer KRS 0000040064

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

Sebastian Cycuła Prezes zarządu TAK

Grażyna Kochaniak Skarbnik TAK

Milena Karczewska Sekretarz 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

Jerzy Hadzicki Przewodniczący TAK

Jerzy Łaboński Członek TAK

Elena Krawczenko Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, 
poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób 
autystycznym i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
3. Utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z 
autystycznych.
4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno -edukacyjnego dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych dotkniętych autyzmem.
5. Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 
personalnego i pośrednictwa zawodowego.
6. Prowadzenie przedszkola i szkoły z oddziałami dla dzieci ze spektrum 
autyzmu.
7. Utworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, podległych lub 
związanych bezpośrednio bądź pośrednio ze Stowarzyszeniem, których 
zadaniem będzie realizacja zasadniczych celów funkcjonowania 
Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) zakładu aktywności zawodowej lub przedsiębiorstwa społecznego dla 
osób dorosłych ze spektrum 
    autyzmu,
2) placówki szkoleniowej,
3) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla osób ze spektrum 
autyzmu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie terapii, rehabilitacji i edukacji pozaformalnej.
2. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 
instytucjami, placówkami służby zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, 
jednostkami naukowymi, środowiskiem biznesowym i organizacjami 
pozarządowymi.
3. Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania 
działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych.
4. Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, 
darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, dotacji z Unii 
Europejskiej i funduszy międzynarodowych oraz innymi środkami i 
dobrami, uzyskanymi przez Stowarzyszenie w związku z realizacją jego 
celów statutowych.
5. Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych 
autyzmem poprzez:
1) prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno – edukacyjnym dla 
osób ze spektrum autyzmu,
2) organizowanie okazjonalnych imprez , turnusów rehabilitacyjnych, 
instruktażowych i wczasów  
     rodzinnych,
3) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej,
4) utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw 
fachowych dotyczących
    autyzmu i zagadnień pokrewnych,
5) realizację akcji promujących wiedzę o autyzmie,
6) prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji osób z 
niepełnosprawnościami,
    np. piłki nożnej, lekkoatletyki, sztuk walki, jazdy konnej, sportów 
siłowych, ekstremalnych,
    wodnych, innych zespołowych i indywidualnych dyscyplin według 
zainteresowań osób 
    z autyzmem.
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowych i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
7. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, 
narad, konferencji i seminariów w celu popularyzacji wiedzy o autyzmie i 
wymiany doświadczeń.
8. Systematyczną współpracę z wolontariuszami.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do 
realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze na koniec 2018r zrzeszało 230 członków z 
południowej części woj.lubuskiego, z okolic Głogowa (wj.dolnośląskie) i Wolsztyna (woj.wielkopolskie). W siedzibie SPOA w 
Zielonej Górze prowadzone są przedszkole i szkoła dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z uwagi na bardzo dużą 
liczbę beneficjentó SPOA wynajmuje dodatkowe pomieszczenia gdzie prowadzona jest terapia. Są to budynek w Zielonej Górze, 
w Żaganiu i głogowie, a także pomieszczenia w Brodach i Żarach. W Gubinie i Nowej Soli korzystamy nieodpłatnie z 
pomieszczeń SOSW. Wszystkie działąnia prowadzone przez Stowarzyszenie miały za zadanie realizację misji organizacji, tj. 
"Istniejemy, by przywrócić światu Osoby z Autyzmem-stwoarzyć Im warunki do rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie 
życia od momentu diagnozy". Działania prowadzone były przez następujące jednostki: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny 
"Dalej Razem", Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Dalej Razem", Szkołę Podstawową dla Dzieci  ze S 
Autyzmu "Dalej Razem". Działąnia Stowarzyszenie realizowane były w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON, 
dotację oświatową, działalność statutową odpłatną i nieodpłatną i poprzez realizację innych projektów.
Do najważniejszych należały:
1. "Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem.IV współfinansowany przez PFRON, w ramach 
któego prowadzona była terapia podstawowa (ciągła), logopedyczna, integracji sensorycznej, psychologiczna. Zajęcia 
terapeutyczne to przede wszystkim działania 1x1 (terapeuta-OzA), Średnio każdy podopieczny miał 3h terapii podstawowej 
tygodniowo, 1h logopedii i 1h integracji . W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 165 beneficjentów, a logopedycznych 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

integracji sensorycznej 50.
2. "Trener pracy dla Osób z Autyzmem" to kontynuacja projektu, który rozpoczął się 1.07.2016 r. i trwał do 31.12.2018r. Był to 
projekt w ramach RPO Lubuskie 2020 w części współfinansowany przez EFS. W ramach projektu udzielono wsparcia osobom 
zagrożonym lub dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. lubuskiego, realizując następujące cele:
a) aktywizacja społeczno zawodowa 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zmierzająca 
do zwiększenia ich dostępu w procesie aktywizacji zawodowej w szczególności do zmniejszenia dystansu w ich adaptacji w 
społeczeństwie (cel główny);
b) zwiększenie kompetencji trzech trenerów pracy (Ki/lubM) ukierunkowane na zwiększenie samodzielnośći ww osób z 
autyzmem (cel pośredni).
3. Projekt wspólfinansowany ze środków Fundacji dla Demokracji, a polegający na wyjeździe terapeutów na Ukrainę do 
m.Sambor i przeprowadzenie tam cyklu szkoleń dla rodziców dzieci z zaburzeniamina ze spektrum autyzmu  oraz potencjalnych 
terapeutów. Celem głównym projektu było przygotowanie kadry specjalistów do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu na Ukrainie w rejonie samborskim, drohobyckim i starosamborskim. Projekt realizowanym był w okresie od 
1.02.2018r. do 31.07.2018r.
W ramach promocji wiedzy o autyzmie Stowarzyszenie zrealizowało:
4. Projekt pt. "GUbin na niebiesko dla autyzmu 2018 "Doświadcz-Zrozum-Akceptuj" w ramach Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu współfinansowany przez Gminę Gubin o statusie miejskim. Celem projektu było zapoznanie środowiska lokalnego 
Gubina z problematyką autyzmu, a także integracja tego lokalnego środowiska. W ramach projektu przeprowadzono IV 
Prezentacje Artystyczne Osób z Autyzmem "Tacy sami", Piknik Edukacyjny na Wyspie Teatralnej, Warsztaty Kulinarne a także 
Chartytatywny Show Kulinarny "Mamy smaka na pomaganie. W ciągu jednego kwietniowego tygodnia w Gubinie "królował" 
Autyzm. 
5. Projekt "Poznajmy Autyzm" to kolejny projekt w ramach promocji wiedzy o autyzmie, a w jego ramach nakręcono którtkie 
filmiki animowane o tematyce autyzmu, wydrukowano plakaty. Ten projekt współfinansowany był ze środków Województwa 
Lubuskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze a trwał od 1.07.2018 r. do 31.12.2018r.
Ponadto zrealizowano :
6. Projekt pn. " Nie poddawaj się! - aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia". Skierowany  
był do grupy 8  osób, którzy w ramach tego projektu nabyli nowe kompetencje zawodowe. Był to cykl szkoleń zawodowych pn. 
"Trener Kompetencji Społecznych" w okresie od 2 do 27.09.2018r., a współfinansowany  ze środków  EFS.
7. Projekt "Droga do samodzielności osób z autyzmem" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 
skierowany jest do osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. lubuskiego. Osoby ze 
spektrum autyzmu wpisują się w to kryterium i stąd realizacja takiego projektu. Okres realizacji to 1.01.2018 do 31.12.2019r.  
Celem głównym jest  zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami autystycznymi (w tym 8 K) z woj. lubuskiego (wg K.c),   świadczonych przez 4 asystentów osoby niepełnosprawnej 
(K i/lub M), prowadzące do wzrostu poziomu usamodzielnienia tych osób, a celem pośrednim  jest zwiększenie kompetencji 48 
rodziców (opiekunów prawnych; K i/lub M) ukierunkowane na zwiększenie samodzielności ich podopiecznych. 
8. Projekt pn. "Najwyższe standardy edukacji w przedszkolu "Dalej Razem" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 
Lubuskie 2020 realizowany w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2019r. Dotyczy wsparcia edukacji przedszkolnej w powiecie 
grodzkim M. Zielona Góra przez: a) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami b) realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 
niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym przez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności c) 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w 
szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi. Wsparciem zostanie objętych ogółem: > 23 dzieci z niepełnosprawnościami, gł. 
spektrum autyzmu i zespół Aspergera > 25 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w ww. OWP (w celu 
zwiększenia efektywności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami eduk.). 
9. Projekt pn. "Na dobry początek"  współfinansowany był ze środków Województwa Lubuskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze a trwał od 15.11.2018 r. do 31.12.2018r. a skierowany do dzieci z autyzmem i ich otoczenia 
terapeutycznego. Polegał na przeprowadzeniu zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z autyzmem ( 13 osób) oraz przeszkolenie w ciągu 
3 dni szkoleniowych 15 osób wspierających osoby z autyzmem.
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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)

nie dotyczy

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

230

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 
"Dalej Razem" prowadziło terapię podstawową 
dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
oraz diagnostykę psychologiczną wzmacniającą 
kierunki terapii. prowadziło poradnictwo socjalo-
organizacyjne dla dorosłych osób z Zespołem 
Aspergera, dla rodziców dzieci z autyzmem, 
terapeutów, nauczycieli i innych osób 
zainteresowanych ta tematyką. Przeprowadziło 
akcję propagującą wiedzę o autyzmie w 
społeczności lokalnej poprzez udział wimprezach 
z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 
w Zielonej Górze,Gubinie, Nowej Soli, Głogowie, 
wypowiedzi w prasie, radiu a także uczestnicząc 
w konferencjach

85.59.B 36 000,00 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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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) 4 757 427,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 232 328,02 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

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym "Dalej Razem" w roku 
sprawozdawczym prowadziło w ramach 
działalności statutowej odpłatnej terapie 
specjalistyczne. BYły to m.in. zajęcia 
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia reahabilitacyjne dla dorosłych osób 
z autyzmem. zajęcia te opłacane były przez 
rodziców bądź osoby dorosłe z autyzmem. 
terapie specjalistyczne były doskonałym 
uzupełnieniem terapii podstawowej 
realizowanej w ramach działalnośći 
statutowej nieodpłatnej. W ramach 
działalności statutowej odpłatnej 
Stowarzyszenie prowadziło Niepubliczne 
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem "Dalej 
Razem' i Szkołę Podstawową dla Dzieci z 
Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Dalej 
Razem".

85.59.B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W ramach tej strefy Stowarzyszenie 
prowadziło działania diagnostyczne pod 
kątem autyzmu i Zespołem Aspergera. 
Proces diagnostyczny składający się z 
dwóch części (wywiad i obserwacja) miał 
potwierdzić lub wykluczyć zaburzenia ze 
spektrum autyzmu. Na diagnozę zgłaszane 
były zarówno dziaci jak i młodzież i osoby 
pełnoletnie. Do tej sfery pożytku 
publicznego można zaliczyć także 
prowadzenie w ramach Niepublicznego 
Przedszkola z Oddziałami dla dzieci z 
Autyzmem "Dalej Razem" oddziału dka 
dzieci neurotypowych (zdrowych).

85.59.B 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

Druk: NIW-CRSO 6



b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 365 139,65 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 17,98 zł

e) pozostałe przychody 159 942,28 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 483 634,08 zł

2.4. Z innych źródeł 525 099,91 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 59,92 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 36 808,90 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

1 wkład własny do projektu"Zielonogórski ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z 
Autyzmem.IV

34 500,00 zł

2 działalność statutowa nieodpłatna 2 308,90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36 808,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 711 885,04 zł

w 
tym:

669 028,00 zł

957 053,04 zł

2 085 804,00 zł

0,00 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:

295 977,60 zł

67 166,05 zł

110 522,31 zł

9 968,12 zł

0,00 zł

0,00 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
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 561,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 145 224,95 zł

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

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: 4 589 221,95 zł 36 808,90 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

4 225 766,83 zł 36 808,90 zł

219 914,70 zł 0,00 zł

0,00 zł

43 511,31 zł

0,00 zł

100 029,11 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

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

4 537 513,23 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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
(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)

108 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)

85,20 etatów

45 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

231 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)

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

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 2 823 537,56 zł

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

2 823 537,56 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)  

2 178,65 zł

0 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) 

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 532 825,08 zł

2 514 966,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

17 858,55 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 290 712,48 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8 463,69 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 815 073,87 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)

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

1 Dotacja na działalność szkoły działalność szkoły Urząd Miasta Zielona Góra 603 772,84 zł

2 działalność przedszkola działalność przedszkola Urząd Miasta Zielona Góra 1 478 593,50 zł

3 Gubin na niebiesko dla 
autyzmu 2018 "Doświadcz-
Zrozum-Akceptuj"

Przedstawienie talentów osób z 
autyzmem w ramach IV 
Artystycznych Prezentacjach 
"Tacy Sami" a także promocja 
wiedzy o autyzmie i integracja 
społeczności lokalnej poprzez 
różne imprezy kulturalne

Gmina Gubin o statusie miejskim 5 000,00 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

9 263,94 zł

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

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) 

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

1 Zielonogórski Ośrodek 
Diagnostyczno-
Terapeutyczny dla Osób z 
Autyzmem.IV

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności Osób z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu, naszym azymutem 
będzie dorosłość maksymalnie 
wolna od zależności od osób 
trzecich. Tworząc sojusz 
podopiecznych, terapeutów i 
rodziców będziemy niwelować 
przeszkody jakie niesie ze sobą 
autyzm: trudności w 
komunikowaniu, w 
nawiązywaniu i utrzymywaniu 
relacji społecznych oraz w 
obszarze zachowania.

PFRON 1 080 525,72 zł

2 Trener pracy osób z 
autyzmem

Celem projektu jest udzielanie 
wsparcia zagrożonym lub 
dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym z 
województwa lubuskiego, 
polegający na aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób z 
niepełnosprawnością z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu oraz zwiększenie 
kompetencji trenerów pracy.

Urząd Marszałkowski - RPO -
Lubuskie 2020 w części 
współfinansowany ze środów EFS

145 312,50 zł

3 Najwyższe standardy 
edukacji w przedszkolu 
"Dalej Razem"

Wsparcie edukacji 
przedszkolenej w powiecie 
grodzkim M.Zielona Góra

Urząd Marszałkowski - RPO -
Lubuskie 2020 w części 
współfinansowany ze środów EFS

176 990,93 zł

4 Droga do samodzielności 
osób z autyzmem

zwiększenie dostępności 
wysokiej jakości usług 
asystenckich dla 30 osób 
niepełnosprawnych z 
zaburzeniami autystycznymi (w 
tym 8 K) z woj. lubuskiego (wg 
K.c), zagrożonych ubóstwem 
i/lub wyklucz. społ., 
świadczonych przez 4 
asystentów osoby 
niepełnosprawnej (K i/lub M), 
prowadzące do wzrostu 
poziomu usamodzielnienia tych 
osób – (CEL GŁÓWNY) > 
zwiększenie kompetencji 48 
rodziców (opiekunów 
prawnych; K i/lub M) 
ukierunkowane na zwiększenie 
samodzielności ich 
podopiecznych (CEL POŚREDNI).

Urząd Marszałkowski - RPO -
Lubuskie 2020 w części 
współfinansowany ze środów EFS

404 611,54 zł
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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)

W ramach realizowanego projektu pn. Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem. 
IV współfinansowanego przez PFRON, w marcu 2018 r. przeprowadzony został audyt zewnętrzny projektu.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Sebastian Cycuła
Grażyna Kochaniak 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

1 DALEJ RAZEM sp. z o.o 081123225          
 

Zielona Góra 100,00 100,00

1 FUNDACJA GENERADO

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 1

3 Lubuski Kurator Oświaty 2
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