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Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Szlakiem Tęczy
z siedzibą:
ul. Karola Łoniewskiego 11, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015
Szanowni Państwo,
Za nami kolejny rok funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, chcielibyśmy podsumować
nasze działania w 2015 oraz podzielić się z Państwem naszymi planami na 2016 rok.

Naszą misją jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich
rodzinom aby zapewnić im godne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

„Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć,
dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” .
Seneka
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Dane podstawowe:
Nasze Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy, zarejestrowane jest pod adresem ul. K. Łoniewskiego
11, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Dnia 09.09.2009 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych , Fundacji
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem: KRS 0000336729.
NIP 5342430798

Regon 141999483

Rok obrotowy obejmuje okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku
Funkcjonowanie Stowarzyszenia regulują:
 statut Stowarzyszenia
 ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.
zm.)
 ustawa wprowadzona dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100) o zmianie
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

 Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 20 poz.
104, z późn. zm.)
Ponadto Stowarzyszenie jako osoba prawna i podatnik CIT działa w oparciu o stosowne
ustawy podatkowe.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia w oparciu o art. 28 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W skład Zarządu Stowarzyszenia na dzień podpisania sprawozdania finansowego wchodzili:
Krystyna Dąbrowska – prezes Zarządu
Ilona Massalska – wiceprezes Zarządu
Aldona Siwa – skarbnik Stowarzyszenia
Sławomir Gajowniczek – sekretarz Stowarzyszenia
Bożena Kuta-Kępka – członek Zarządu
Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych, w realizowanych projektach biorą
udział wolontariusze lub osoby wykonujące umowy zlecenie i o dzieło.
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Działalność statutowa Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy
Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych
dzieci i osób niepełnosprawnych, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela.
Cel ten realizujemy poprzez
szczegółowe działania aktywizujące
osoby niepełnosprawne oraz ich
rodziny w życiu społecznym
poprzez organizację różnego typy
zajęć,
warsztatów,
spotkań
integracyjnych.
Organizujemy pomoc dla naszych
niepełnosprawnych podopiecznych
oraz członków ich rodzin w zakresie
rehabilitacji, refundacji kosztów
leczenia, która ma na celu
polepszenie ich bytu. Poprzez
rzecznictwo na rzecz podopiecznych
i
ich
rodzin
propagujemy
w społeczeństwie poszanowanie dla
osób
niepełnosprawnych
oraz
przeciwdziałamy
wykluczeniu
społecznemu tej grupy społecznej.

Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami
samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami.

państwowymi,

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie zajęć rehabilitacyjnych
dla podopiecznych (Integracja Sensoryczna, fizjoterapia, zajęcia z psychologiem).
Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku
publicznego.
Przychody z działalności odpłatnej w całości pokrywają jej koszty. W roku 2015 r. wynik na
działalności statutowej odpłatnej jest zerowy.
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W roku 2015 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
 II Wakacyjne warsztaty integracyjne „Napełniaj akumulatory Tęczową Energią”
Projekt był realizowany w okresie wakacji od 03 do
21.08.2015 r.
Zakładał on
możliwość bezpiecznego, aktywnego
i atrakcyjnego spędzenia czasu wśród zdrowych
rówieśników. W projekcie brali udział podopieczni
Stowarzyszenia ich zdrowe rodzeństwo oraz przyjaciele,
a także dzieci ze SP w Ruścu zaprzyjaźnionej z nami.
Całkowity koszt realizacji to 23 732,40 PLN. Projekt
został dofinansowany przez Wójta Gminy Nadarzyn na
podstawie umowy nr 298/2015. Projekt zrealizowany
i rozliczony prawidłowo. Dotacja Gminy Nadarzyn
wyniosła 9 408,00 PLN, wkład własny finansowy Stowarzyszenia to 8 522,00 PLN,
wkład własny niefinansowy – czyli koszt pracy wolontariuszy to 5 802,40 PLN.
 Wycieczka integracyjna do województwa świętokrzyskiego- Bałtów oraz zapoznanie
się z prehistorią „JURA –skok w przeszłość”
– realizacja 22.08.2015 r. Projekt zakładał integrację dzieci niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi rówieśnikami. Dzięki temu projektowi nasi podopieczni mieli
szansę poznawania świata bez ograniczeń i uprzedzeń. Wycieczka miała charakter
rekreacyjny i terapeutyczno-wspierający.
Koszt całkowity projektu to 14 157,00 PLN. Dofinansowany przez PCPR
w Pruszkowie. Umowa 10/SKRT/2015. Projekt zrealizowany i rozliczony
prawidłowo. Dotacja PCPR ze środków PFRON 5 000,00 PLN, wkład własny
finansowy 5 438,98 PLN, wkład własny niefinansowy – wolontariat 4 732,00 PLN.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”
 ul. K. Łoniewskiego 11, 05-830 Nadarzyn
szlakiemteczy@nadarzyn.pl ● http://www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl● NIP 5342430798 ● KRS 0000336729
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, Pl. Ks. J.Poniatowskiego 5A rachunek nr: 19 8017 0002 0007 6988 2000 0001

Strona 5 z 12

 Wakacyjne warsztaty terapeutyczne – realizacja 03-21.08.2015 r. w ramach
projektu zorganizowano bezpłatne zajęcia terapeutyczne (fizjoterapia) dla
niepełnosprawnych
podopiecznych
Stowarzyszenia.
Koszt całkowity 6 720,00 PLN.
Umowa z dnia 23.07.2015 r. Projekt
zrealizowany i rozliczony prawidłowo.
Dotacja Powiat Pruszków 2 400,00 PLN,
wkład własny finansowy 2 880,00 PLN,
wkład własny niefinansowy – wolontariat
1 440,00 PLN.

 Warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych
i ze spektrum autyzmu – realizacja 17-31.08.2015 r. w
ramach projektu zorganizowano bezpłatne zajęcia
terapeutyczne (hipoterapia, masaże, terapia integracji
sensorycznej, logopedia) dla niepełnosprawnych
podopiecznych
Stowarzyszenia
ze
szczególnym
uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu.
Koszt całkowity 15 130,00 PLN.
Umowa
276/B/2015.
Projekt
zrealizowany
i rozliczony prawidłowo.
Dotacja Powiat Pruszków 8 830,00 PLN, wkład własny
finansowy 980,00 PLN, wkład własny niefinansowy –
wolontariat 5 320,00 PLN.
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 Szkolenie dla kadr pracujących z osobami ze spektrum autyzmu „Niepełnosprawność
społeczna czyli Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”
-realizacja 15-20.11.2015 r. w ramach projektu zorganizowano bezpłatne warsztaty
dla nauczycieli i opiekunów przedszkolnych z terenu powiatu pruszkowskiego.
Koszt całkowity 8 869,00 PLN.
Umowa 460/B/2015. Projekt zrealizowany i rozliczony prawidłowo.
Dotacja Powiat Pruszków 7 500,00 PLN, wkład własny finansowy 0,00 PLN, wkład
własny niefinansowy – wolontariat 1 369,00 PLN.
Ten projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem pedagogów z terenu naszej gminy
i powiatu. W związku z coraz większą liczbą uczniów z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi w szczególności ASD. Ta ścieżka pomocy naszym podopiecznym na
pewno będzie kontynuowana, bo czyż nie najlepiej dbać o dzieci niepełnosprawne
dzieci jak zapewniając im fachową opiekę ?
 Spotkanie wigilijne dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin – 6.12.2015 r.
przygotowane wysiłkiem naszych członków i wolontariuszy. Przy wspólnym stole
spędziliśmy miło czas a nasi podopieczni otrzymali paczki ze słodyczami dzięki
Ferrero.
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 Nawiązaliśmy współpracę z młodzieżą nadarzyńskiego gimnazjum z nadzieją na
organizację centrum wolontariatu na terenie naszej gminy. Projekt na etapie
wczesnorozwojowym. Młodzież pomagała przy organizacji i zabezpieczeniu biegu
charytatywnego, służyła
pomocą
przy
kiermaszach, warsztatach.
Mamy
nadzieję,
że
dochowamy się grupki
wolontariuszy
z prawdziwego zdarzenia,
a w przyszłości ludzi
aktywnych,
zaangażowanych w życie
lokalnej
społeczności.
Opiekę nad tą grupą
objęła Ewa Kapuścik.
Wszystkich chętnych do pracy wolontariackiej serdecznie zapraszamy.

„Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia,
bo jego praca jest bezcenna”
 Zaangażowaliśmy się w działania na rzecz pomocy innym „młodszym” 
organizacjom pozarządowym z terenu powiatu Pruszkowskiego. Nasi członkowie
i wolontariusze pomagali w organizacji spotkania wigilijnego w Polskim Związku
Niewidomych w Pruszkowie. Współpraca owocna dla obu stron. Dzięki naszym
członkom powstały między innymi wspaniałe stroje św. Mikołaja i śnieżynek.
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 W celu pozyskania środków na wkład własny w w/w projektach Stowarzyszenie
zorganizowało kiermasze świąteczne na których rozprowadzane były prace naszych
podopiecznych, ich rodziców i młodzieży gimnazjalnej. Kiermasze poprzedzone były
warsztatami dla naszych podopiecznych na których te ozdoby i inne cuda powstawały.

 Taki cel miał też Pierwszy bieg charytatywny „Pobiegnij z nami po sprawność”
zorganizowany przy dużym wsparciu przyjaciół Stowarzyszenia. Wartość dodana
kiermaszu i biegu to integracja środowiska członków i przyjaciół Stowarzyszenia ze
społecznością Nadarzyna. Zaangażowanie i wysiłek włożony w ten projekt przyniosło
konkretne oczekiwane przez nas efekty. W biegu brali udział nie tylko „zawodowcy”,
ale mimo nieprzychylnej pogody również wielu mieszkańców naszej gminy. Był też
specjalny bieg dla dzieci. Jak widać potraktowany z dużym przejęciem.
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 W ciągu całego roku były prowadzone zajęcia terapii Integracji Sensorycznej, masaże,
spotkania z psychologiem dla rodzin potrzebujących, zajęcia logopedyczne.
Dzięki hojności firmy PU Hetman mogliśmy w tym roku objąć pomocą
psychologiczną wiele rodzin zmagających się z niepełnosprawnością dziecka. Dla
każdego rodzica informacja o chorobie dziecka jest wielką traumą, a czasem tych
problemów dokłada nam jeszcze świat zewnętrzny i zderzenie ze służbą zdrowia,
edukacją czy zwykłą prozaiczną ekonomią dnia codziennego. Firma Hetman
podpisując z nami umowę na regularne zasilanie środkami finansowymi dała nam
możliwość bezpiecznego prowadzenia tego dzieła. Dziękujemy z całego serca.
Również dzięki tej darowiźnie inne zajęcia były tylko częściowo odpłatne przez
rodziców – np. ok. 40% zajęcia SI.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym
możemy prowadzić działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Te nawet
najmniejsze kwoty wpłacane na konto naszego Stowarzyszenia są jak diamenciki
w przepięknej koronie.
Wszystkim, którzy zdecydowali się w rozliczeniu PIT za 2014 r. wpisać nasz numer
KRS również bardzo serdecznie dziękujemy. To dzięki Wam i tym czasem
wydawałoby się mizernym kwotom uzbieraliśmy 39 589,00 zł. Jeszcze raz bardzo
dziękujemy i prosimy – pamiętajcie o nas każdego roku.

KRS 0000336729
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Informacje finansowe
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów
Wyszczególnienie

Przychody za
rok obrotowy
2015
Kwota w PLN

Udział

%

1. składki członkowskie określone statutem
2. przychody z działalności nieodpłatnej, w
tym:

3 360,00
102 219,02

3,00
91,35

 darowizny (w tym PU HETMAN)
 zbiórki publiczne
 wpłaty z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych
 dotacje ze środków publicznych (PCPR,
PFRON, Gmina Nadarzyn)
3. przychody
z
odpłatnej
działalności
statutowej, w tym:

27 416,52
2 075,00
39 589,50

24,51
1,85
35,38

33 138,00

29,62

6 302,00

5,63

 odpłatność za zajęcia SI
 odpłatność za zajęcia psychologiem
4. przychody finansowe (odsetki od środków
na rachunku bankowym)
Przychody razem

5 212,00
1 090,00
14,97

4,66
0,97
0,01

111 895,99

100,00

Informację o strukturze kosztów
Struktura kosztów w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie

koszty za rok
obrotowy 2015
Kwota w PLN

1. amortyzacja
2. zakup materiałów i energii

Udział
%

461,28
13 830,08

0,46
13,92

3. wynagrodzenia
22 657,20
4. pozostałe koszty działalności statutowej
62 391,51
Koszty razem
99 340,07
Struktura kosztów z poszczególnych rodzajów działalności

22,81
62,81
100,00

Wyszczególnienie

koszty za rok
obrotowy 2015
Kwota w PLN




działalność statutowa odpłatna
działalność statutowa nieodpłatna
- w tym koszty administracyjne
Koszty razem

6 302,00
93 038,07
2 726,37
99 340,07

Udział
%

6,34
93,66
100,00
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Całokształt działalności
12 555,92 PLN.

statutowej

zamyka

się

wynikiem

dodatnim

w

kwocie

Wynik zwiększy przychody działalności statutowej nieodpłatnej w roku 2016 ze szczególnym
przeznaczeniem działań w zakresie „1%”.

Plany działania na najbliższy rok

W roku 2016 z pewnością będziemy podejmować działania mające na celu dalszą integrację
społeczności z osobami niepełnosprawnymi.
Dlatego planujemy warsztaty, kiermasze, spotkania, szkolenia.
 We wrześniu tego roku możecie spodziewać się II biegu charytatywnego „Pobiegnij
z nami po sprawność”.
 Coraz bliżej nas jest też termin oddania nowej części kompleksu szkolnego w Ruścu.
Tu dzięki Wójtowi Gminy Nadarzyn będziemy mogli użytkować odpowiednio duże
i komfortowe sale do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Dlatego prowadzimy
rozmowy i poszukujemy sponsorów w celu zakupu wyposażenia sali. Do tej pory
zgromadziliśmy sporo sprzętu jednak brakuje jeszcze trochę. Głównym i największym
wydatkiem będzie system profesjonalnych podwiesi do zajęć fizjoterapeutycznych
i integracji sensorycznej.
 O dofinansowanie drobnego sprzętu złożyliśmy wnioski do PCPR Pruszków jeszcze
w roku 2015, czekamy na rozstrzygnięcia.
 W czerwcu z okazji dnia dziecka planujemy spotkanie rodzin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu. Spotkamy się przy ognisku, dla dzieci zorganizujemy atrakcje …
po prostu pobędziemy razem.
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Tak jak w ubiegłym roku tak i teraz działamy mocno w kierunku zorganizowania
wakacyjnych warsztatów.
Wakacje to czas kiedy nasze dzieci nie mają się gdzie podziać. Szkoła ma przerwę,
a wiele atrakcyjnych form wypoczynku jest dla nich niedostępna z różnych powodów.
Bo ich tam nie chcą albo dlatego, że rodziców nie stać na wysłanie dziecka na turnus.
Właśnie dlatego chcemy aby i w 2016 roku warsztaty w sierpniu potrwały trzy
tygodnie. Żeby były atrakcyjne, bezpieczne, rozwijające, motywujące i po prostu
fajne. Dysponujemy już doświadczeniem, zasobami kadrowymi, pomysłami i wiedzą.
Potrzebne środki finansowe. W tym roku również będziemy aplikować po środki na
wypoczynek dzieci i młodzieży do Gminy Nadarzyn, oraz na zajęcia terapeutyczne
do Starostwa Powiatowego.
Bardzo zależy nam na „wychowaniu” fachowej kadry dla niepełnosprawnych dlatego
w naszych planach znalazły się też szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

My mamy chęci, pomysły, siły do działania, wolę walki o lepsze jutro naszych
podopiecznych . Ale bez ludzi wielkiego serca, którzy chcą nam pomagać w pomaganiu nic
byśmy nie zdziałali.
Jeśli chcesz pomóc nam pomagać:
 zostań wolontariuszem
 wspomóż nas darowizną - Bank Spółdzielczy w Nadarzynie,
Pl. Ks. J.Poniatowskiego 5A rachunek nr: 19 8017 0002 0007 6988 2000 0001
 pamiętaj o nas rozliczając roczny PIT

Nadarzyn, 31.12.2015 r.
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