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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. SZCZECIN

Gmina M. SZCZECIN Ulica AL. WOJSKA 
POLSKIEGO

Nr domu 91/93 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-481 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-423-26-75

Nr faksu 91-422-82-86 E-mail 
biuro@pzg.szczecin.pl

Strona www pzg.szczecin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00078901600000 6. Numer KRS 0000043245
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Jerzy Kałużny – Prezes Zarządu Oddziału
Olgierd Koczorowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Maja Kamińska-Kołota – Sekretarz Zarządu Oddziału
Grzegorz Witkowski – Członek Zarządu Oddziału
Katarzyna Kożuchowska – Członek Zarządu Oddziału
Adam Sapritonow – Członek Zarządu Oddziału
Marek Miśków - Członek Zarządu Oddziału

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

Jan Kiwior – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
Jolanta Sacharczuk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału
Bronisław Stankiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych 
osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich 
problemów oraz działania  w kierunku wyrównania szans 
rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

W celu realizacji celów statutowych Oddział Zachodniopomorski 
Polskiego Związku Głuchych prowadzi, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego 
oraz inne placówki w celu rehabilitacji i pomocy dorosłym 
niesłyszącym i innym osobom z wadą słuchu. Oddział prowadzi 
centrum, poradnię, i inne placówki diagnozy, rehabilitacji i 
reedukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z uszkodzonym 
słuchem, oraz dla dzieci słyszących rodziców niesłyszących.
Dla realizacji celów statutowych Oddział organizuje kształcenie i 
dokształcanie w różnych formach pozaszkolnych, prowadzi 
szkolenia w zakresie języka migowego.
Dla realizacji celów statutowych Oddział organizuje wystawy, 
warsztaty i inne formy działalności zmierzające do propagowania 
kultury i odnowy tradycji narodowej.
Oddział organizuje: turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-
oświatowe, sportowo-rekreacyjne, wystawy oraz inne formy zajęć w 
zakresie swojej działalności.
Oddział, dla realizacji celów swojej działalności wydaje publikacje 
dotyczące spraw środowiska osób niesłyszących i innych osób z 
uszkodzonym słuchem, współpracuje z organami państwowymi, 
samorządowymi i innymi organizacjami i instytucjami.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2011 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (OZ 
PZG) prowadził działania rehabilitacyjne na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych z uszkodzonym słuchem. OZ PZG realizował swoje cele statutowe 
poprzez 3 jednostki:
1) Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie 
(wraz z podległymi mu 3 terenowymi ośrodkami: w Koszalinie, Wałczu i 
Stargardzie Szczecińskim oraz 4 grupami wsparcia: w Gryficach, Kołobrzegu, 
Sławnie i Szczecinku);
2) Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie wraz z 13 podległymi mu placówkami 
działającymi w terenie;
3) Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w 
Koszalinie.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DOROSŁYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHOWO
W Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie 
oraz podległych mu jednostkach terenowych prowadzono działania z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych 
słuchowo oraz słyszących dzieci inwalidów słuchu. 
Wsparcie dorosłych inwalidów słuchu polegało, przede wszystkim, na 
zapewnieniu nieodpłatnych usług tłumaczenia na język migowy i niesieniu 
pomocy w sprawach życia codziennego oraz zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa i pewności w środowisku. Pracownicy Ośrodka i podległych mu 
placówek terenowych starali się nie tylko ułatwiać komunikowanie się z 
otoczeniem (jako tłumacze języka migowego) ale również pomóc w 
rozwiązywaniu wszelkich problemów z jakimi zgłaszały się osoby 
niepełnosprawne (w sprawach życia codziennego oraz sytuacjach losowych itp.), 
służyli poradą i wspierali osoby niepełnosprawne w sytuacjach wymagających 
sprawnego posługiwania się pismem (ze względu na barierę językową – 
odmienność gramatyki klasycznego języka migowego i trudności w 
porozumiewaniu się w języku polskim na piśmie). Pracownicy OZ PZG służyli 
pomocą osobom niepełnosprawnym w urzędach i instytucjach, współpracowali z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, pomagali w dotarciu do specjalistycznych usług 
lekarskich, tłumaczyli w placówkach służby zdrowia, na policji, w zakładach 
energetycznych, gazowni, spółdzielniach mieszkaniowych, itp. Pośredniczyli w 
kontaktach telefonicznych, SMS-owych i faksowych pomiędzy osobami 
niesłyszącymi a słyszącymi i odwrotnie. Wspierali w rozwiązywaniu problemów 
prawnych, problemów w zakładach pracy, w szkołach i przedszkolach (dzieci 
inwalidów słuchu). Pomagali niepełnosprawnym słuchowo w poszukiwaniu pracy 
oraz załatwianiu formalności związanych z podjęciem zatrudnienia. Usługi 
tłumaczy objęły również pomoc w innych sprawach, zgłoszonych przez 
podopiecznych, wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Tłumacze języka 
migowego dążyli do usuwania wszelkiego typu barier, z jakimi spotykają się 
niesłyszący (społecznych, komunikacyjnych, psychologicznych i innych).
Poza pomocą indywidualną świadczono także usługi grupowe na rzecz osób z 
uszkodzonym słuchem. Organizowano imprezy integracyjne dla osób 
niesłyszących (spotkania klubowe, spotkania w świetlicach działających we 
wszystkich placówkach OZ PZG, spotkania okolicznościowe, spotkania 
noworoczne, bale karnawałowe, spotkania wigilijne), zajęcia w zespołach 
aktywności społecznej, wyjazdy i wycieczki. Dzięki spotkaniom integracyjnym 
osoby z wadą słuchu miały szansę spotkania innych osób z wadą słuchu, 
wymiany doświadczeń i rozmowy w języku migowym, budowania poczucia 

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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wspólnoty i więzi. Organizowano też szkolenia, prelekcje i wykłady z różnych 
dziedzin życia.
Zrealizowano także jedno i wielodniowe wyjazdy, wycieczki integracyjne, 
festyny, pikniki i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wyjazdowe warsztaty 
terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych słuchowo. Zrealizowano także II 
Ogólnopolski Turniej Bowlingowy pn. „Niesłyszący grają w kręgle”. Efektem 
realizacji powyższych działań jest popularyzacja wśród osób z wadą słuchu 
aktywnej formy spędzania czasu wolnego, rekreacji ruchowej i zacieśnianie 
kontaktów międzyludzkich.
W roku 2011 członkowie i podopieczni OZ PZG brali czynny udział w zajęciach 
w kołach zainteresowań (fotograficznym, wideo-filmowym, plastycznym i 
rękodzieła, brydżowym, bowlingowym), zajęciach tanecznych prowadzonych 
przez instruktorów z profesjonalnej szkoły tańca, zajęciach i spotkania 
integracyjnych w „Ogrodzie Edukacji Ekologicznej Wszystkimi Zmysłami” w 
Szczecinie.
W roku 2011 realizowano cykl prób i zajęć zmierzających do przygotowania 2 
nowych premier teatralnych przygotowywanych przez „Teatr-3” i grupę „Bez 
nazwy” – grupy teatralne działające przy OZ PZG, skupiające osoby niesłyszące 
i niedosłyszące. Działania „Teatru-3” zostały uwieńczone trzydziestą drugą 
premierą w historii spektaklu pt. „Klick! Lubię to!” w dniu 29.11.2011 r.. Aktorzy 
Teatru-3 występowali również przed niemiecką publicznością na zaproszenie 
Stowarzyszenia dla Kultury i Integracji w Pasewalku. Arkadiusz Pałatyński aktor 
Teatru-3 wystąpił dwukrotnie przed szczecińską publicznością w Ogrodzie 
Różanym. Mim „Teatru-3”. Na zaproszenie Oddziału Łódzkiego PZG aktorzy 
Teatru-3 zagrali przedstawienie w Łodzi.
Próby i przygotowania do spektaklu grupy „Bez nazwy”  prowadzono w 
Terenowym Ośrodku w Wałczu. Zajęcia z niesłyszącymi poświęcone były 
przygotowaniu pierwszego w historii grupy spektaklu pt. ”Moje ciche marzenie, – 
czyli sprawa o NAS!”. Przedstawienie odbyło się dnia 23.11.2011 r. w Wałeckim 
Centrum Kultury podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Na widowni 
zasiedli, między innymi, burmistrz Miasta Wałcz, włodarze powiatu wałeckiego, 
kierownicy placówek socjalnych, ich pracownicy, zaproszeni goście oraz 
publiczność niesłysząca. 
Wszelkie inicjatywy, jakie podejmowano prowadziły do integracji osób 
niepełnosprawnych słuchowo. Mobilizowały również do zwiększenia przez osoby 
niepełnosprawne słuchowo aktywności życiowej i zaradności osobistej. 
Prowadziły do kształtowania prawidłowej postawy człowieka i utwierdzały w 
poczuciu własnej wartości. Wdrażały również nawyk aktywnego spędzania 
wolnego czasu i stwarzały poczucie bezpieczeństwa w środowisku
W Ośrodku w Szczecinie realizowano również program wsparcia niesłyszących 
rodziców wychowujących słyszące dzieci. Przeprowadzono grupowe i 
indywidualne zajęcia prowadzone przez pedagoga z niesłyszącymi rodzicami o 
charakterze informacyjno-szkoleniowym. Prowadzono zajęcia reedukacyjne dla 
słyszących dzieci wychowywanych przez niesłyszących rodziców. Wdrażano 
rodziny do wspólnego korzystania z dóbr kultury - udziału w spektaklach 
teatralnych i seansach filmowych oraz zabawach. Utrzymywano kontakty z 
instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. Dzięki realizacji programu dzieci 
rozwinęły swoje predyspozycje psychiczne, rozwinęły mowę i poprawiły 
umiejętność komunikowania się ze środowiskiem, poprawiły umiejętność 
rozumienia i interpretowania czytanych tekstów, wyrównały wiele braków w 
wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Rodzice pogłębili swoją 
świadomość wychowawczą, dzięki czemu będą mogli skuteczniej wspierać 
swoje dzieci i sprawniej rozwiązywać problemy wychowawcze. Więzi 
emocjonalne między rodzicami i dziećmi umocniły się.
W roku 2011 OZ PZG realizował również projekt „Sztuka bez barier - Doradztwo, 
Zawód, Poradnictwo”, w ramach którego zorganizowano Ogólnopolskie 
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Słuchowo. 
Warsztaty te realizowano w trzech zintegrowanych podzadaniach:
- Doradztwo - polegające na przeprowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego;
- Zawód - polegające na przeprowadzeniu zajęć z zakresu fotografii, filmowania i 
montażu;
- Poradnictwo - polegające na przeprowadzeniu zajęć z zakresu poradnictwa 
psychologicznego, prawnego i doradztwa finansowego.
Głównym celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 
Na zakończenie projektu, w dniu 12 listopada 2011 r. w Izbie Rzemieślniczej 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości uczestnicy warsztatów przystąpili do 
egzaminu czeladniczego, który potwierdza zdobyte przez nich kwalifikacje w 
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zawodzie fotografa. W dniu 12 listopada, w CHR Galaxy w Szczecinie 
zorganizowano imprezę podsumowująca cały projekt. Podczas imprezy odbyła 
się projekcja zdjęć i filmów uczestników warsztatów oraz uroczyste wręczenie 
dyplomów i świadectw czeladniczych. Uczestnicy otrzymali również 
zaświadczenia dla fotografów i kamerzystów uroczystości liturgicznych. 
Realizacja zadania umożliwiła osobom niepełnosprawnym słuchowo zdobycie 
umiejętności zawodowych z zakresu fotografii i wideofilmowania. Bezpośrednim 
rezultatem realizacji zadania jest uzyskanie przez uczestników warsztatów 
świadectw czeladniczych potwierdzających zdobyte przez nich kwalifikacje 
zawodowe. Dzięki projektowi 4 osoby znalazły zatrudnienie. 
W roku 2011, w partnerstwie z firmą GOS sp. z.o.o OZ PZG realizował projekt 
pn. „Przełam Barierę Dźwięku”, który był skierowany, między innymi, do 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych słuchowo. Głównym celem projektu było 
wzbudzenie potrzeby aktywności zawodowej wśród osób niedosłyszących i 
niesłyszących, zwiększenie dostępu ON do informacji dotyczących możliwości 
rozwoju zawodowego i znalezienia pracy oraz zachęcenie pracodawców do 
zatrudniania ON w woj. zachodniopomorskim poprzez organizację 
wielokanałowej kampanii informacyjno – promocyjnej. Kampania motywowała 
ON, na przykładzie swoich kolegów i koleżanek, do podjęcia aktywności 
zawodowej, do własnego rozwoju i edukacji. Natomiast potencjalnych 
pracodawców zachęcała do zatrudnienia ON. W ramach projektu zrealizowano 
kampanię telewizyjną: zrealizowano i emitowano 1-minutowe zwiastuny 
promujące zatrudnienie osób z wadą słuchu. Zrealizowano i emitowano 11-13-
minutowe felietony przedstawiające autentyczne historie osób niesłyszących. 
Zrealizowano kampanię prasową: ukazały się artykuły dot. tematyki zatrudniania 
osób niesłyszących w prasie lokalnej i regionalnej oraz kampanię internetową: 
powstała strona internetowa projektu i kampanii www.pracujbezbarier.pl. W 
siedzibie Oddziału w Szczecinie odbywały się dyżury doradcy zawodowego i 
prawnika, którzy służyli osobom niesłyszącym pomocą w zakresie problematyki 
zatrudnienia.
W ramach projektu wydano i dystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne: 
ulotki informacyjno-promocyjne, informatory pracodawców, informatory dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących, oraz 2 publikacje dot. dobrych praktyk dla 
pracodawców i ON. Organizowano spotkania informacyjno- promocyjne dla ON i 
Pracodawców: zrealizowano 2 spotkania w Szczecinie, 2 spotkania w 
Koszalinie, 2 spotkania w Wałczu, 1 spotkanie w Sławnie, 1 spotkanie w 
Stargardzie Szczecińskim oraz 1 spotkanie w Gryficach. Prowadzono kampanię 
informacyjno-promocyjną podczas imprez lokalnych i regionalnych: 
uczestniczono w Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w C.H. Galaxy, 
Giełdzie Edukacji i Pracy w Szczecinie, Targach Pracy Pomorza Zachodniego w 
Szczecinie, mini giełdzie pracy podczas imprezy „Sztuka bez barier” w CH 
Galaxy, w Szczecinie.

DIAGNOZA I REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEZY ORAZ OSÓB 
DOROSLYCH Z USZKODZONYM SŁUCHEM
Działania z zakresu diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży praz osób 
dorosłych w roku 2011 prowadzono w Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie wraz z 
13 podległymi mu placówkami działającymi w terenie Specjalistycznej Poradni 
Rehabilitacji Dzieci i   Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie. 
Wszystkie dzieci z wadą słuchu, w tym dzieci rodziców niesłyszących z naszego 
regionu, miały zapewnioną kompleksową rehabilitację słuchu i mowy, dobór 
aparatów słuchowych, wykonanie indywidualnych wkładek usznych. W roku 
2011 utworzono nowy Punkt Logopedyczny w Przybiernowie. Dokonano kontroli 
merytorycznej działalności wszystkich punktów logopedycznych w terenie. 
Zawarto kontrakty z NFZ na 2012 rok na świadczenia audiologiczne i 
laryngologiczne dla dzieci i dorosłych, na rehabilitację słuchu i mowy oraz 
logopedyczne w Szczecinie i w poradniach PZG w terenie. Rozpoczęto II etap 
robót budowlanych siedziby PZG Centrum, w celu dostosowania lokalu do 
wymogów unijnych. Rok sprawozdawczy 2011 był pierwszym rokiem pracy 
Poradni w Koszalinie bez remontu pomieszczeń. Stabilne warunki i 
zaangażowanie personelu pozwoliły na pełne wykonanie usług wynikających z 
umowy z NFZ.  
Usługi indywidualne, świadczone w PZG Centrum i Poradni, w roku 
sprawozdawczym objęły: badania i porady audiologiczne, laryngologiczne, 
badania słuchu audiometrią tonalną, werbalną oraz obiektywne badania słuchu 
(BERA, otoemisja, tympanometria). Prowadzono badania i porady 
psychologiczne, logopedyczne, rehabilitację słuchu i mowy, wyrównywanie 
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braków. W ramach grupowych usług prowadzono arteterapię (zajęcia plastyczne 
i teatralne).
Pacjenci zagrożeni niepełnosprawnością i niepełnosprawni otrzymują 
kompleksową diagnozę medyczną, otolaryngologiczną – audiologa, foniatry, 
neurologa dziecięcego. Pacjenci dla pełnej diagnozy korzystają z konsultacji 
psychologa, surdologopedy – logopedy, terapeuty słuchu, pedagoga – 
surdopedagoga i fizjoterapeuty. Przeprowadzone badania i konsultacje są 
podstawą do stworzenia dla każdego pacjenta programu terapeutycznego – 
propozycji takich działań specjalistów, które uwzględniają potrzeby i możliwości 
pacjenta / opiekuna. Z rodzicami prowadzona jest intensywna praca poprzez 
przekazywanie instruktażu z prowadzonych zajęć, który ma pozwolić na 
prowadzenie dalszej terapii przez rodziców w warunkach domowych. 
Cele rehabilitacji społecznej pacjentów realizowano także poprzez 
organizowanie spotkań okolicznościowych np. Wigilia, Dzień Dziecka, wyjścia do 
kina, na plac zabaw. Celem nadrzędnym tych spotkań jest dążenie do pełnej 
integracji społecznej i wyzwolenie zdolności komunikowania się w różnych 
sytuacjach społecznych.
Dla wsparcia wysiłków rodziców przy rehabilitacji dziecka z trudną sytuacją 
domową (wielodzietność, duża odległość od miejsca zamieszkania do Poradni), 
Prowadzono nabór na terapię domową finansowaną przez Fundację Orange. W 
ramach terapii domowej zajęcia odbywały się w domu rodzinnym dziecka 
(logopedyczne, psychologiczne), których efekt monitorowany był podczas wizyt 
w Poradni przez pozostały zespół terapeutów.
W roku 2011 prowadzono warsztaty dla rodziców – prowadzone przez 
psychologów. Przeprowadzone zostały dwa cykle po 10 spotkań – wiosenny w 
okresie marzec-czerwiec i jesienny w okresie wrzesień-listopad.
Rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych pozyskali wiedzę i umiejętności, 
aby móc wpływać na rozwój społeczny swojego dziecka. Zdobyta przez nich 
wiedza na temat narzędzi, metod pomocy dziecku i możliwości jego aktywizacji 
w społeczeństwie, to furtka do normalnego życia naszych podopiecznych – 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu, mowy oraz 
zaburzeniami rozwojowymi. Świadomi rodzice/opiekunowie, mający bezustanny 
kontakt z niepełnosprawnymi dziećmi, poprzez właściwą postawę mogą 
bezpośrednio wpływać na ich sposób postrzegania siebie i otaczającego świata. 
To właśnie właściwa postawa rodziców, między innymi towarzyszenie w 
poszukiwaniu wzorca, rozwijaniu umiejętności i przekazywanie wiedzy, która 
wyzwoli inicjatywę, pomoże dziecku w odnalezieniu własnej drogi w życiu, 
własnego miejsca wśród społeczeństwa. Warsztaty uświadomiły opiekunom ich 
rolę w kształtowaniu przyszłości dziecka, jak ogromne znaczenie ma akceptacja 
jego niepełnosprawności. Dowiedzieli się, w jaki sposób aktywnie kształtować 
zachowanie dziecka. 
Poradnia w Koszalinie realizowała program „Słyszę cię!” – program 
diagnostyczno – edukacyjny adresowany do uczniów klas 0-III szkół 
podstawowych, którego celem było przebadanie środowiska dzieci i młodzieży 
na początku drogi edukacyjnej, gdzie typowe objawy niedosłuchu mogą jeszcze 
być niezauważone (szkoły podstawowe), edukacja w tym zakresie nauczycieli i 
rodziców, mająca na celu wykształcenie prawidłowych postaw ograniczających 
szkodliwy wpływ czynników cywilizacyjnych na narząd słuchu. 
Najważniejszym osiągnięciem jest wychwycenie i skierowanie do dalszej 
diagnostyki grupy dzieci, wśród której są być może dzieci z trwałymi 
uszkodzeniami słuchu. Dokładna diagnoza przeprowadzona ma być w dowolnym 
ośrodku specjalistycznym – laryngologicznym wybranym przez rodziców.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2154

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1) SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I 
OSOBAMI DOROSŁYMI Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ 
NAD DZIEĆMI SŁYSZĄCYMI RODZICÓW NIESŁYSZĄCYCH 
POPRZEZ PROWADZENIE NA ZLECENIE LUB 
WSPÓŁUCZESTNICTWO W REHABILITACJI SŁUCHU I 
MOWY, UDZIELANIU IM POMOCY, W PODNOSZENIU 
WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.
2) PROWADZENIE SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 
REHABILITACJI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z USZKODZONYM 
SŁUCHEM - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
3) OCHRONA PRAW I INTERESÓW ORAZ UDZIELANIE 
POMOCY W SPRAWACH SOCJALNO-BYOWYCH - 
POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA, BEZ ZAKWATEROWANIA, 
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.E

94.99.Z

88.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

2) SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I 
OSOBAMI DOROSŁYMI Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ 
NAD DZIEĆMI SŁYSZĄCYMI RODZICÓW NIESŁYSZĄCYCH 
POPRZEZ PROWADZENIE NA ZLECENIE LUB 
WSPÓŁUCZESTNICTWO W REHABILITACJI SŁUCHU I 
MOWY, UDZIELANIU IM POMOCY, W PODNOSZENIU 
WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

86.90.E

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 2,215,269.33 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,958,669.45 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 104,111.53 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13,056.47 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,958,669.45 zł

106,301.06 zł

14,500.00 zł

356,199.35 zł

1,481,669.04 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 74,990.23 zł

22,125.00 zł

48,765.23 zł

4,100.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 26,886.50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -35,948.43 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 13,056.47 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,361,905.57 zł 13,056.47 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,318,478.90 zł 13,056.47 zł

140,059.96 zł 0.00 zł

0.00 zł

831,707.87 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

71,658.84 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 rehabilitacja społeczna osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem 13,056.47 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

54.0 osób

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 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

43.3 etatów
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64.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

1,184.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 28 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 29 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,231,511.83 zł

a) z tytułu umów o pracę 845,507.10 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 786,662.10 zł

nagrody

premie

8,214.00 zł

47,439.78 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 3,191.22 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 386,004.73 zł

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

386,004.73 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 386,004.73 zł

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

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

2,072.46 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

869.71 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

5,400.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

5,400.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie organów zarządzających i innych organów 
organizacji nie otrzymują wynagrodzeń za funkcje pełnione 
w tych organach.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej”

65,547.79 zł

2 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - „Integracja i aktywizacja środowiska 
osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających 
ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z uszkodzonym narządem słuchu"

61,800.02 zł

3 Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko-wiejskich

11,522.29 zł

4 Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-
rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych - Edukacja i integracja w ogrodzie

19,680.42 zł

5 Zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej – „Sztuka bez barier –Doradztwo, Zawód, Poradnictwo”

19,560.00 zł

6 „Usłysz sztukę – integruj się z nami” 18,160.00 zł

7 Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2011 - 
„Usłysz sztukę - edukacja kulturalna osób głuchych poprzez aktywną kreację sztuki”

10,000.00 zł

8 "Słyszę Cię - program diagnostyczno - edukacyjny adresowany do uczniów klas 0-III 
szkół podstawowych"

13,282.60 zł

9 Prowadzenie działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - 
„Jesteśmy między wami 2011”

7,736.38 zł

10 Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie - 
„Usłysz sztukę”

8,000.00 zł

11 Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały wpływ na 
wizerunek Miasta, na realizację, których organizacje pozyskiwać będą środki ze 
źródeł zewnętrznych - „Sztuka bez barier – doradztwo, zawód, poradnictwo”

5,213.90 zł

12 Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci niedosłyszących z 
terenu gminy Gryfino

5,000.00 zł

13 Kompleksowa opieka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu z terenu Gminy 
Police

5,000.00 zł

14 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - „Wigilijne i noworoczne polskie 
tradycje 2011”

4,600.00 zł

15 Droga osoby niepełnosprawnej do własnego miejsca w społeczeństwie 
obywatelskim

5,500.00 zł

16 Integracja i aktywizacja społeczna osób głuchoniemych i niedosłyszących poprzez 
cykliczne spotkania

3,495.58 zł

17 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Spotkanie Wigilijne”

3,243.00 zł

18 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Wyjazd integracyjny do Warszawy w 
dniach 10-12-2011 r.”

3,605.10 zł

19 "Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” 4,851.76 zł

20 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - świadczenie usług socjalno-
rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu –  „Jesteśmy Między Wami 2011”

2,847.24 zł

21 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia - 
„Świetlica PZG – Nasz Drugi Dom – 2011”

1,500.00 zł

22 Zadanie w dziedzinie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu Edukacja 
kulturalna seniorów poprzez organizację lub udział w imprezach kulturalnych – 
Wycieczka edukacyjno-kulturalna do Warszawy

2,000.00 zł

23 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Niesłyszący Grają w kręgle 2011”

1,320.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

24 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Impreza integracyjna – Grill 2011”

225.00 zł

25 Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Piknik sportowo-rekreacyjny”

200.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Sztuka bez barier - Doradztwo, Zawód, Poradnictwo 166,477.44 zł

2 Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu 102,695.65 zł

3 Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówkach 
Polskiego Związku Głuchych

46,300.00 zł

4 Kompleksowa rehabilitacja mowy i słuchu dzieci i młodzieży z uszkodzonym 
słuchem oraz innymi dysfunkcjami w rozwoju

31,680.00 zł

5 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych - „Wsparcie niesłyszących rodziców w wychowywaniu 
słyszących dzieci”

14,500.00 zł

6 PRZEŁAM BARIERĘ DŹWIĘKU – kampania informacyjno-promocyjna na rzecz 
zatrudnienia skierowana do pracodawców oraz osób niesłyszących i 
niedosłyszących

106,301.07 zł

7 Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 855,579.53 zł

8 Udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej - NFZ 252,643.22 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 prawidłowość wykonania zadania zleconego pn. 
PARTNER III określonego umową nr 
7BB/000005/OD/D z dn. 14.08.2008  r.

Oddział Zachodniopomorski 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2011-08-30
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Maja Kamińska-Kołota/ Sekretarz Zarządu /17.07.2012 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

2 prawidłowość wykonania zadania zleconego pn. 
PARTNER III określonego umową nr 
7BB/000006/OD/D z dn. 14.08.2008 r

Oddział Zachodniopomorski 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2011-08-31

3 prawidłowość wykonania zadania zleconego pn. 
PARTNER III określonego umową nr 
7BB/000008/OD/D z dn. 21.08.2008 r.

Oddział Zachodniopomorski 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2011-09-02

4 prawidłowość wykonania zadania zleconego pn. 
PARTNER III określonego umową nr 
7BB/000012/OD/D z dn. 14.08.2008 r.

Oddział Zachodniopomorski 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2011-09-05

5 prawidłowość wykonania zadania publicznego pt. 
"Świetlica mój drugi dom" określonego umową nr 
11/2010 z dnia 30.03.2010

Gmina Miasto Sławno 2011-02-11

6 prawidłowość wykonania zadania publicznego pt. 
"Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchego" określonego 
umową nr 12/2011

Urząd Miejski Sławno 2011-10-21

7 kontrola i ocena realizacji zadania publicznego 
pt. "Jesteśmy Między Wami 2011" określonego 
umową nr WS-3026-1.II-11/11 z dn. 25.01.2011 
r.

Urząd Miasta Kołobrzeg 2011-10-30

8 prawidłowość wykonania zadań publicznych z 
zakresu pomocy społecznej zleconych w latach 
2010-2011

Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki

2011-12-01

9 prawidłowość rozwiązywania stosunku pracy z 
pracownikami

Państwowa Inspekcja Pracy 2011-12-13

10 przegląd sprawozdań finansowych oraz ksiąg 
rachunkowych za lata 2009-2010 Oddziału 
Zachodniopomorskiego Polskiego Związku 
Głuchych

Instytut Studiów Podatkowych 
"Modzelewski i Wspólnicy" na 
zlecenie Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Głuchych

2011-09-29
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