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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

/'ForTriularz~ale~.wypfiłniĆ w'jęzYk'd pOlsffitt/;ys:.'oc
.;' Sprawóźdawea wyfjełnia tylkoprteznaczonedla niego białe pola;.· ..... . . .
.;' W trakcie wypełniania fOfT11Ularz.a'istniejemoźliwoąćdodawania wierszy oraz zawijania ~tekstóiN w polach;
.;' We wszystkich polach, wktórych nie będą Wpisane odpowiednie informacje, nale!y wstawić ppjedy'lćzy

Gmina



7. Skład organ~ z~,riądzającego organizaeji~.
:::

(Nalety wpisac~imión;:'nazWiska omz informacje o fu~kcj
pełnionej txzez . :poszczi!gó/nyćh czJonków
zarządzającego) .. Tomasz Rabiński Prezes

Wpiśanydo KRS

x tak

nie

Edward Trzebiatowski
X tak

Sekretarz
nie

Alicja Waluchowska
x tak

.8. Skład organlikont~Óliiubnadzoru organiżagi:
~r------------------~--------------------+---~--------~

Maciej Parobczy

(Nalety wpisąć imibna;'nazwiskaoraz infonriacje I:Jtuf/kc]
pełnionej przez poszczególnych c:tłonk6iN organu konirolilu
nadzoru)

.
Irena Waligórska

Skarbnik
nie

tak

nie

Przewodniczący Rady
Fundacji

Vice-Przewodnicząca Rady X
Fundacji

tak

nie

Irena Fogt
X tak

Członek Rady Fundacji
nie

ykonanie Wolontariat Fundacji HUSSAR na materiałach DKMS

ypożyczanie sprzętu fundacji

mowa ze szkolą Stała współpraca ZCKUiZ w Szczecinie

Umowy użyczenia na rowery trójkołowe i wózki

umiej Gier Planszowych i Tenisa
Stołowego

tegracja poprzez Sport

oszt stoiska integracyjnego

oszt ubezpieczenia ubezpiecza fundację

i wolontariat (wymóg ustawowy)



ajem sali + internet Pracownia

wiezienie osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne

Wynajem Toalet dla Niepełnosprawnych

1.2. Zasięg tę'rYtori~lrty.faktyczni~ prowadzonej
przez organizacją działalności pożytku.publieznego

oszt utrzymania siedziby Internet + prąd +winda obiekt bez Barier

oniecmy do funkcjonowania w sieci-Kawiarenka lT

mena fundacji- służy wymianie informacji

erwer fundacji służy wymianie informacji

spółdziałanie Z Radą Osiedla Słoneczne Festyn
integracyjny

X najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

X gmina X województwo

kilka gmin kilka województw

powiat cały kraj

kilka powiatów poza granicami kraju

..



achodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Praktyki dla kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Art 4 pkt7 działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;

Wolontariat
Art. 4 pkt.? działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;

Art. 4 pkt. 7 działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych; Integracja Osób Niepełnosprawnych

(-)

(-)

(-)

(-)



b) Przychody zdziałal~oścl odpłatnej pożytkupullliGZnego· zł

27609,87Zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego . 23998,06 zł

5,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Infonnacja ·okoSztiich organiŻacji

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółe~ (zgądhie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

1758zł

a) Koszty z tytułu proWadzenia nieodpłatilej dziaiąlh~ścipożytku publicznego 3373,48 zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działaln~ści pożytku publicznego 0,00 zł

0,00 zł

674zł

21804,39 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% poQatkuCrckh<f<;fowego od osób fizycznychwydatkowanej w·
okresie sprawezdaw,czym ogółem •. ....

Integracja Osób Niepełnosprawnych

147zł

3373,48 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki poctióctzące z1% podatku dochod~wego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczymtw-szczeqólności określone wp~II,1.1), oraz kwoty przeznaez0l"!.ena te działania

2 Transport Osób Niepełnosprawnych

2815,48zł

3 Wolontarist 411zł

6



x z podatku od nieruchomości

~ z podatku od czynności cywilnoprawnych

x z podatku od towalÓw i usług

z opłaty skarbowej

x z opłat sądowych

z innych zwolnień

-> jakich?

nie korzystała

2. Org13nizacjakorzYstała:zprawa do riieodpłatnego:infomiowania~przez jędnostk Tak
publicZneJ, riJdi?fQnij. itelev.(izji., o p(owa(jzooej' działalaości nieodptiłtnej "pożytk
publicZnego;:zgodnie z'art:2~a'usf {ListaWyz dl,lia 29 grudnia 1992 r: o radiofonii
t~lewizji (Oż.U~z2011r. Nr43,poz. 22ę,.z'flÓźn~zJil.j x nie

, ""'\. ~P:, :C!b:. tS:~ -'C::>:.'f: -.et, .):, _-"~:' ::'~-~ "t,· .~t~:""~r=--J>~-' _~~rr-

Własność

użytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzyStala z- uprawnienia do'nał>ycia na szczegÓlnychzasadach
własności ·luD·praWa Użyp(oyrciAiawieciYstego: Qię(iJcl1omośCiz zasablf Skarbu Pa"
lub 'jednostek samorZądu terytonalnego, lub' zawada na preferencyjnych warunka
z: pOdl1liQtamipubliczoymi umowY .u~ytkO\Yania;o.najlTlu.- d.ziel'ŻawY lub użyczenia
przysługuje jej w odniesieniu do tyc;h ńieruchoiności następująCe prawo: .

Najem

Użytkowanie

x użyczenie

Dzierżawa

nie korzystała

o osób

1.2. Przeciętna liczbażatrudnionych"w'o':ganiiacjl'n~ PodstaWie stosunku pracy'
przeliczeniunapełne.ełatv: ' -:

> _.'>-- ,-~"-

(Abyokreśfić przeqię(f!e zatrudnienie; należy zsumowaś ~tkie osoby!zatwdnione na pódstawie stÓsl1nk
pracy w Poszczeg.6fnych.' mieśiqcach w óli.resie'Śprawozdawczym"(wraz z Ułamkami odpowiadającym/'czę
etatu, np. 0,5 w{xzypadi<uoscby zatruifnionej na fJ6ietatu):Ylod8Ć do sie:bię Sumy zatrudn/ooychz 12 miesięcy .
pądziefić prxe~12.Wyni/(wpfsat·z dok~dnOścią de; 1miejsc;fpo przecinku)' . •

o etatów

1.31'Liezoaos6b iatroJhioniCh'wofganizacjina'~odstawieul1JoviY cywilnoprawnej
"- ,"i '_ -.-- -

o osób



Tak

x nie

osób fizycznych
22 liczba członków organizagi Wg~nu (la ostatni ~ rot(usprąwozdaWczego, ,.--' ~::;; -~ - <_.-, - :~~ ,-.. . - - },- . -,- '. .~- - _,o

osób prawnych



Nie

8 osób

0,00 zł

O,OOzł

2.VVysokośćprzeciętnego~iesięcznego v4'nagrodzemia (brutto) wyPłaconego pracownikom organiza~if
wliCzając wynagrodzenie zasadnicze, riagrOdy, premie i in'rte świadczenia, oraz osobom świadczącym
usługi na PÓCIstaWieul}1oWy:cYWiI[loprawnej '. . " . . .

;"'.~-- "''o -<;fi:' ,,{. _ .::;~-_ .."

0,00 zł

3, Wysokoś&najWyższ!!Qo'rrlieslęcznego wynagrodźeńia'(brutto} wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzeoie zasadriicze, nagrody ,premi.e i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
usługi nfi pQdsta""'ie ur:tłbwy.cywilnoprawneJ' ',L 0

". .. ",',' _.r~ • ~.. _,{;>' .. - ,- .
0,00 zł

1:brg~nizacja re~lizóWała ~adania zlecone przez organy jednostek samorządu.
terytorialneg9 . .

x nie

2. W okresie sprawozdawczym organi:zacjB' realjzowała zadaruazlecone przez organy
administracji:rządowej lubpaństwÓwe':fuliduszecelowe. .

, '_'.-, __ '_.' ,._,',_ ", _.'C·',_, '. '_'._-'~ -:'c.-,." ~ :. ,. ,- '.C" _o,

Tak

x nie

Lp.

(-) (-)

2 (-) (-)

"

Fundacja nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działalności gospodarczej wszystkie zadania fundacji wykonywane są jako
działalność nie odpłatna, czynności administracyjne i zarządzające wykonywane sa bez wynagrodzenia

10.02. 2016r


