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OŚWIADCZENIE 
 

 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 

jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, 

Zarząd Fundacji AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 

31.12.2010 roku, na które składa się: 

 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. 
• Rachunek wyników za okres 01.01.2011  – 31.12.2011 

• Informacja dodatkowa 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz 

rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.  

 

 

Zarząd Fundacji                                      Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 
 

 

 



Sygnatura  sprawozdania (wypełnia 
MPiPS)

Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2011

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Kraj          POLSKA Województwo
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica MICHAŁA KAJKI Nr domu 80/82 Nr lokalu 1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-620 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-266-82-36

Nr faksu 22-266-82-94 E-mail
kontakt@fundacjaavalon.pl

Strona www www.fundacjaavalon.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-08-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000270809
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Bożena Luty - Fundator
Wojciech Kazała - Prezes Zarządu

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

Krzysztof Urbański - Członek Rady Fundacji
Arkadiusz Lipiński - Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie 
kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle 
chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji 
fizycznej i leczenia w kraju i zagranicą,
2. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, 
przewlekle chorych, 
3. udzielenie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, 
osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym oraz 
rodzinom osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i 
poważnie, przewlekle chorych.
4. pomoc i wsparcie finansowe i niefinansowe (w tym udzielanie 
pożyczek) instytucji działających na rzecz rehabilitacji fizycznej, 
społecznej i zawodowej oraz leczenia w kraju i zagranicą osób po 
urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle 
chorych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Fundacja realizuje cele poprzez:
1. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych;
2. Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie 
leczenia i rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób 
niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych; 
3. Organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą;
4. Organizowanie opieki całodobowej,
5. Wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie 
kręgosłupa i ich rodzin, osób niepełnosprawnych i poważnie, 
przewlekle chorych i ich rodzin.
6. Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i 
nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie 
kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle 
chorych.
7. Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów 
ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób 
po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, 
przewlekle chorych.
8. Udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, 
sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa, osób 
niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z 
opiekunami.
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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 charytatywnej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

FUNDACJA działa na rzecz osób niepełnosprawnych (ON) i poważnie, 
przewlekle chorych od początku stycznia 2007. Rok 2011 był piątym, 
intensywnym rokiem działalności FUNDACJI. 
W 2011 roku:
• Fundacja pozyskała wielu przyjaciół fundacji, sympatyków, fundatorów, którzy 
na bieżąco wspierają naszą działalność.
• Fundacja na bieżąco informowała o możliwości skorzystania z programów 
Fundacji – poinformowaliśmy około 717 osób niepełnosprawnych.
• Do Fundacji dołączyło 492  beneficjentów/podopiecznych.
• Fundacja prowadziła 5 projektów rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
- ROTOR - TRENING NEUROFEEDBACK - Projekt dla ON bezpłatny - 
finansowany ze środków Fundacji
- Rehabilitacja LAST MINUTE - Projekt dla ON bezpłatny - finansowany ze 
środków Fundacji
- AKTYWNI DZIĘKI SOBIE - Projekt dla ON częściowo płatny - 
współfinansowany ze środków Fundacji
- Dodatkowa Rehabilitacja Komercyjna - Projekt dla ON i ich bliskich płatny
- PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI – Projekt dla 
ON bezpłatny - współfinansowany ze środków PFRON
• Fundacja w ramach swojej działalności i powyższych programów wykonała w 
2011 roku łącznie 25 480 godzin rehabilitacji i wsparcia. W tym:
- 401 godzin - konsultacji fizjoterapeutycznych
- 3371 godzin - konsultacji ze specjalistą (konsultacji psychoterapeutycznych, 
prawniczych, specjalistycznych, psychologicznych, podatkowych, HR, PR, 
finansowo-bankowych, ubezpieczeniowych)
- 14665 godzin - zajęć indywidualnych, kinezyterapii – w zależności od potrzeb 
beneficjenta – metodami: terapia manualna, NDT Bobath, PNF, McKenzie, 
Active
- 1031 godzin – zajęć fizykoterapii - zestaw zabiegów - w zależności od potrzeb 
beneficjenta: elektrostymulacja mięśni, galwanizacja, jonoforeza, interferencja, 
TENS
- 1275,5 godzin - zajęć grupowych pod nadzorem terapeuty
- 2812,5 godzin - treningu neurofeedback
- 641,5 godzin - masażu: masaż relaksacyjny, sportowy, odchudzający, 
izometryczny, kontralateralny
- 31 godzin - zajęć logopedyczne i neurologopedycznych
- 1251,5 godzin - innych/dodatkowych zajęć (m.in. Trening samoobsługi, 
wykłady, szkolenia, zajęcia integracji społecznej, PhysioTools, wypis karty 
informacyjnej)
• Fundacja prowadziła program Porad dla ON i bliskich. W ramach programu:
- Fundacja rozwiązywała faktycznie zgłaszane problemy i zapytania osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia
- Fundacja Prowadziła poradnictwo psychologiczne dla potrzebujących ON
• Fundacja na bieżąco udzielała porad/informacji i upowszechniała informacje 
służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących 
w społeczeństwie. Udzielono około: 190 porad w bezpośrednim kontakcie, 451
w kontakcie mailowym, 1340 porad telefonicznych - w szczególności o:
- prawach osób niepełnosprawnych w tym wynikających z kodeksu pracy,
- możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych 
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych,
- edukacji osób niepełnosprawnych,

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

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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- możliwej pomocy społecznej,
- nowościach i metodach dostępnej rehabilitacji leczniczej i leczenia w kraju i za 
granicą,
- instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej i ich rodzin,
- organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 
oferowanych przez nie formach pomocy,
- programach Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych,  
w których beneficjantami są osoby niepełnosprawne.
- życiu seksualnym osób niepełnosprawnych
- innych: m.in. urologii, sporcie, możliwości adaptacji aut, doboru sprzętu 
ortopedycznego (wózki, aparaty, ortezy)
• Fundacja prowadziła program SUBKONT dla osób niepełnosprawnych i 
poważnie/przewlekle chorych. W ramach programu dofinansowano 423 wnioski 
dla 212 osób w zakresie:
- kosztów medycznych (leki, usługi lekarskie, zabiegi i operacje medyczne, 
rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, turnusy rehabilitacyjne)
- kosztów transportu (dojazd do pracy, szkoły, na rehabilitację, zakup pojazdu, 
dostosowanie pojazdu, utrzymanie pojazdu)
- kosztów codziennego funkcjonowania (edukacja, szkolenia, dostosowanie 
mieszkania dla ON, sprzęt ułatwiający naukę i pracę, opłaty eksploatacyjne, 
internet, telefon, odzież, art. spożywcze i dietetyczne, wypoczynek i rekreacja)
• Fundacja w ramach działalności zorganizowała szkolenia:
- WEŹ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE – 3 edycje – jak sobie radzić w życiu jako 
ON
- Pierwsza Pomoc – 3 edycje – dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich
- ASYSTENT Osoby Niepełnosprawnej – 2 edycje - dla osób opiekunów ON
- SUBKONTO w Fundacji AVALON 
• Posiadając status OPP Fundacja prowadziła akcje "ZBIERAMY 1% na rzecz 
ON". W ramach akcji Fundacja udostępniała dedykowane programy PIT online 
oraz aktualne druki PIT
• Fundacja współprowadziła i współfinansowała nowatorski program wstępnej 
oceny urządzenia Biofeedback (system SITA) do wykorzystania w rehabilitacji 
osób z zaburzeniami neurologicznymi
• Fundacja nawiązała współpracę już z drugą z kolei kancelarią - Kancelaria 
Prawno Podatkowo BWWS i utrzymywała/rozszerzała współprace z Kancelarią 
Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz – dzięki czemu beneficjenci 
projektów/podopieczni mogli korzystać z konsultacji prawniczych bezpłatnie -– 
zorganizowano 15 spotkań
• Fundacja zbudowała dzięki współpracy z firmą Saas Solutions system CRM 
zarządzania projektami i beneficjentami. Co znacznie ułatwia bieżące 
zarządzanie, kontakt z podopiecznymi i partneramiu, mierzenie ewaluacji i 
sprawozdawczość. 
• Fundacja wydrukowała i rozprowadzała ulotki, plakaty, banery rollup 
informujące o działalności i programach Fundacji. Bezpośredni kolportaż trafił 
łącznie do 41 miejsc (instytucji/organizacji działających dla ON) i do 411 osób 
niepełnosprawnych.
• Fundacja na bieżąco prowadziła opisy Indywidualnych Planów Działań oraz 
karty dla każdego beneficjenta/podopiecznego osobno.
• Fundacja rozbudowywała i administrowała stronę www.fundacjaavalon.pl gdzie 
można znaleźć wiele informacji o Fundacji oraz o tematyce osób 
niepełnosprawnych.
• Fundacja przygotowywała i kolportowała e-Newsletter – informując o 
aktualnościach z Fundacji i otoczenia Osób Niepełnosprawnych.
• Fundacja przygotowała i opublikowała na stronie internetowej artykuły:
- Program wstępnej oceny urządzenia Biofeedback (system SITA)           
- Zmiany w rentach socjalnych
- Jak otrzymać rentę socjalną?           
- Diagnostyka fizjoterapeutyczna zespołów bólowych dolnego odcinka 
kręgosłupa           
- Sport Osób Niepełnosprawnych? Czemu nie!?           
- Wenecja dla osób niepełnosprawnych           
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne    

- Kilka pytań do polityków, czyli o sytuacji rodzin ON w Polsce...
- Dofinansowanie do adaptacji pojazdów
- Elektryczny rower górski dla osób niepełnosprawnych            
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- Samochód z rampą dla osoby niepełnosprawnej, transport osób 
niepełnosprawnych           
- Samochód na joystick
• Fundacja wspierała informacyjnie i merytorycznie wydarzenia:
- SURVIVAL dla WÓZKOWICZÓW
- Wyprawa tratwą i kajakami dla Osób Niepełnosprawnych
- Protest zorganizowany przez Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych - 
Warszawa IX 2011
• Fundacja informowała o wydarzeniach:
- Bezpłatne doradztwo na temat przedsiębiorstw społecznych   
- Bezpłatny kurs w Collegium Civitas
- Projekt Stowarzyszenia AVSI Polska - dofinansowanie działalności 
gospodarczej Osób Niepełnosprawnych
• Fundacja zorganizowała kilkugodzinny pokaz nowoczesnego Pionizatora 
Postawy STAND&GO firmy ACTIV-REH. W pokazie uczestniczyło 31 osób w 
tym 24 ON.
• Fundacja wyposażyła sale rehabilitacji w powyższy sprzęt.
• Fundacja utrzymywała i rozwijała współpracę z partnerem – organizacją 
PROMEDICA24
- Partner współuczestniczył w promocji działalności Fundacji
- Partner przeprowadził szkolenia dla rehabilitantów celem podniesienia ich 
kwalifikacji.
- Partner świadczył Fundacji usługi doradcze z zakresu prawa, human resources 
i public relations związane z jej działalnością
- Fundacja wraz z Partnerem czynnie włączyła się w tworzenie stanowisk pracy 
dla ON (uczestniczyła w targach pracy dla osób niepełnosprawnych).
• Fundacja zorganizowała spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych.
• Fundacja aktywnie reklamowała swoją działalność na stronach poświęconych 
osobom niepełnosprawnym, gazetach, radiu, telewizji oraz bezpośrednio w 
szpitalach i innych placówkach. MEDIA o naszej działalności m.in:
- Gazeta Wyborcza
- Metro
- Radio W.NET
- …
• Fundacja aktywnie reklamowała/reklamuje działalność na stronach 
poświęconych osobom niepełnosprawnym oraz bezpośrednio w instytucjach 
działających na rzecz ON. Utrzymywaliśmy reklamy działalności/projektów 
Fundacji na stronach internetowych – 24 strony m.in.:
- www.pozytywnyimpuls.pl
- www.tetraplegik.com
- www.far.org
- www.promedica24.pl
- …
• Fundacja współpracowała z wieloma Fundacjami, organizacjami i instytucjami 
skupionymi wokół osób niepełnosprawnych. Jest już ich łącznie 158. Wszystkie 
te instytucje, bardzo czynnie medialnie, informacyjnie i merytorycznie wspierają 
naszą działalność/projekty i szerzą wiedze na temat osób niepełnosprawnych. W 
okresie sprawozdawczym udało się nam nawiązać współpracę z kolejnymi 31
nowymi podmiotami m.in.: 
- Fundacja Academia Iuris
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
- Rembertowska Academia Seniora
- …..

DOKUMENTACJA FOTO – załącznik A, B
PEŁNY SPIS W ZAŁĄCZENIU – załącznik D

• Fundacja przeprowadziła ankiety jakości swojej pracy i ewaluacji ON wśród 
grupy 111 osób niepełnosprawnych – beneficjentów/podopiecznych naszej 
fundacji. Nasza działalność została oceniona celująco: 8,94 (w skali 1-10).
Ankiety zostały przeanalizowane i zwykresowane w załączniku C.

W wyniku działań Fundacja osiągnęła następujące rezultaty:
- podniesienie standardu życia ON,
- zmniejszenie liczby ON które wymagają długotrwałej rehabilitacji i wsparcia 
merytorycznego,
- większe możliwości podjęcia pracy przez ON poddane zabiegom 
rehabilitacyjnym,
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- zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób objętych programami 
indywidualnej rehabilitacji.
- większe usamodzielnienie się społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
uczestniczących w programach,
- poprawa kondycji fizycznej i psychicznej ON,
- przywrócenie zdolności (w niektórych przypadkach) do podjęcia pracy oraz 
brania czynnego udziału w życiu społecznym
- przywrócenie wiary we własne możliwości (poprzez zwiększenie 
samodzielności ON)
- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- rozpowszechnienie wiedzy wśród osób niepełnosprawnych,
- wzrost vitalności życiowej i aktywności beneficjentów/podopiecznych
- zwiększenie świadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin o ich prawach i 
możliwościach,
- zwiększenie świadomość osób niepełnosprawnych o dostępnych formach 
rehabilitacji i obowiązku rehabilitacji

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

cały kraj

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

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)

1123

0

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

W ramach działalności nieodpołatnej Fundacja prowadziła 3
projekty rehabilitacji/wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i 
przewlekle, poważnie chorych
- ROTOR - TRENING NEUROFEEDBACK - Projekt finansowany 
ze środków Fundacji
- Rehabilitacja LAST MINUTE - Projekt finansowany ze środków 
Fundacji
- PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI i 
PORAD – Projekt współfinansowany ze środków PFRON

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

86.90.A

88.99.Z

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

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)

W ramach działalności odpłatnej Fundacja prowadziła 2 projekty 
rehabilitacji/wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i przewlekle, 
poważnie chorych
- AKTYWNI DZIĘKI SOBIE - Projekt dla ON częściowo odpłatny - 
współfinansowany ze środków Fundacji
- Dodatkowa Rehabilitacja Komercyjna - Projekt dla ON i ich 
bliskich odpłatny

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

86.90.A

88.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

3,901,431.47 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,818,844.30 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 66,395.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 16,192.17 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,871,421.66 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 721,534.77 zł

0.00 zł

721,534.77 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,097,309.53 zł

0.00 zł

760,233.53 zł

337,076.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 100.98 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1,871,421.66 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

1 Bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym 1,871,421.66 zł
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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: 3,130,899.94 zł 1,871,421.66 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:

2,973,097.46 zł 0.00 zł

66,395.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

87,792.44 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

3,615.04 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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)
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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)

3.0 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)

3.0 etatów

8.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 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)
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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

8.00 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 8.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym

222,756.61 zł

w 

tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

35,898.31 zł

35,898.31 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 186,858.30 zł

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

186,858.30 zł

w 

tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,500.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 185,358.30 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

6,000.00 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

2,588.75 zł
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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

6,000.00 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

6,478.49 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)

-

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 PROFESJONALNY GABINET REHABILITACJI I PORAD 721,534.77 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (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)

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE NASZA DZIAŁALNOŚĆ BARDZO POZYTYWNIE WPŁYWA NA SPOŁECZNOŚĆ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w POLSCE

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 

lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 

kontroli
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BILANS
sporządzony na dzień: 2011-12-31

2011-01-01 2011-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 18,619.32 20,673.29

II. Rzeczowe aktywa trwałe 18,619.32 20,673.29

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 418,115.21 1,317,256.20

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

223,704.58Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 194,410.63

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 21,963.01 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Dorota Dębniak Sebastian Luty

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

272,108.66

1,045,147.54

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
04-620 WARSZAWA
MICHAŁA KAJKI 80/82 1
0000270809

1 Środki pieniężne 143,209.22 1,045,147.54

2 Pozostałe aktywa finansowe 51,201.41 0.00

Aktywa razem 436,734.53 1,337,929.49

A. Fundusze własne -152,249.48 771,531.53

I. Fundusz statutowy 1,000.00 1,000.00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -153,249.48 770,531.53

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0.00 770,531.53

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -153,249.48 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 588,984.01 566,397.96

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 41,901.10 194,537.35

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 41,901.10 194,537.35

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 547,082.91 371,860.61

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 525,119.90 371,860.61

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 436,734.53 1,337,929.49
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Sebastian Luty



Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2011-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 1,557,892.88 3,885,239.30

I. Składki brutto określone statutem 0.00 0.00

II. Inne przychody określone statutem 1,557,892.88 3,885,239.30

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1,544,792.88 3,818,844.30

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 13,100.00 66,395.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 0.00 0.00

B. Koszty realizacji zadań statutowych 1,664,774.57 3,039,492.46

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

1,651,674.57 2,973,097.46

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

13,100.00 66,395.00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

-106,881.69 845,746.84

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

1,162.590.00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 14,795.27 16,192.17

2,452.450.00Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 16,636.40 14,342.87

Sporządzono dnia

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
04-620 WARSZAWA
MICHAŁA KAJKI 80/82 1
0000270809 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 61,163.03 87,792.44

11,647.402,021.43Usługi obce2

55,572.7730,364.84Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

6,039.020.00Amortyzacja5

0.0011,773.36Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 367.00 190.38

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0.00 0.00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-153,249.45 770,531.53

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) -153,249.45 770,531.53

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 153,249.45 0.00

770,531.530.00Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Dorota Dębniak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Sebastian Luty

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJA DODATKOWA

I

OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH METOD

Sprawozdanie finansowe Fundacji AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym  z siedzibą w 
Warszawie, Michała Kajki 80/82/1 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie 
prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem). Sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o 
rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.
Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra 
Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Podmiot nie jest wyodrębnioną jednostką i nie posiada jednostek wyodrębnionych rachunkowo. W ramach 
realizowanych celów wyodrębniono jednostkę wewnętrzną – Profesjonalny Gabinet Darmowej Rehabilitacji i 
Porad w Warszawie Al. Witosa 31 lok 108 (budynek Centrum Handlowego Panorama).

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2011 roku i kończący 
się 31.12.2011 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności.

Fundacja w 2011 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono 
zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane 
finansowe za rok obrotowy 2010.

Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób 
uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących 
działalności gospodarczej.

Od 2011 roku Fundacja zmieniła sposób prezentacji wyniku finansowego za lata  poprzednie. Nadwyżka 
przychodów nad kosztami wykazana jest w bilansie jako  rozliczenia międzyokresowe przychodów, a nie jak 
dotychczas w rachunku wyników jako pozostałe przychody z działalności statutowej.

Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art. 17 u.1 p.4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

II
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DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH

- Rzeczowe aktywa trwałe – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w 
budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- Należności krótkoterminowe – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich 
zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione 
są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach 
bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie. 
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok 
obrotowy.
- Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz 
pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków 
publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej 
zapłaty.
- Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 
wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.
- Wycena transakcji w walutach obcych - Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w 
księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
             - kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
             -  średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub 
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych operacji.

Rachunek wyników
- Przychody - Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa 
finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży 
składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. 
- Koszty - Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń 
określonych statutem. Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
             - koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań 
przewidzianych statutem,
             - koszty administracyjne, do których zalicza się koszty utrzymania komórek administracyjnych fundacji.
- Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto:
             - pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, 
skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i zobowiązania,
             - koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, 
odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

III

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ, W 
TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM

Darowizny 3 097 309,53
 - Darowizny od osób fizycznych 2 760 233,53
 - Darowizny od osób prawnych 337 076,00
Dotacje 721 534,77
Sprzedaż usług                         66 395,00
Przychody finansowe 16 192,17
 - Odsetki uzyskane i zarachowane 16 091,19
 - Inne przychody finansowe 100,98

IV

INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej - 130 228,23
 - Materiały  -     6 142,09
    - Środki czystości -  3 109,79
    - Wyposażenie - 1 251,53
    - Pozostałe - 1 780,77
 - Usługi obce - 52 603,27
    - Czynsz  - 34 345,38
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    - Transport - 166,60
    - Konserwacje i naprawy - 165,00
    - Usługi promocyjne  -  16 041,67
    - Pozostałe -     1 884,62
 - Wynagrodzenia - 40 545,07
         - Umowy zlecenie - 40 545,07
 - Świadczenia na rzecz pracowników i wolontariuszy -  4 635,01
 - Amortyzacja - 2 948,03
 - Koszty podróży służbowych -  23 354,76

Profesjonalny Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji i Porad - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych -  
716 679,82
 - Koszty osobowe administracji i obsługi zadania -  67 868,00
 - Koordynator, kierownik admin. zadania - 37 656,00
 - Obsługa księgowa -   8 400,00
 - Obsługa biurowa -   21 812,00
 - Koszty osobowe merytoryczne - 1 205,00
       - Ubezpieczenie NNW i OC pracowników i wolontariuszy - 1 205,00
       - Koszty związane z uczestnictwem beneficjentów/zabiegi -  1 096 085,00
 - Koszty funkcjonowania gabinetu  - 36 757,32
        - opłaty za telefony -  3 752,98
        - Internet - 1 108,91
        - opłaty pocztowe, kurierskie  -    3 776,97
        - materiały i akcesoria biurowe -  2 532,88
 - - koszty wynajmu lokalu - 21 143,04
 - - CO, woda, prąd -  2 171,87
 - - obsługa, serwis, konserwacja sprzętu biurowego -  707,28
 - - obsługa, serwis i konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego -  1 563,39
 - Koszty działań informacyjnych i promocyjnych -  5 000,00
 - - administracja i rozbudowa strony www  - 2 000,00
 - - ulotki informacyjne 3 000,00
Profesjonalny gabinet bezpłatnej rehabilitacji i porad - poradnictwo oraz udzielanie informacji -  41 856,34
 - Koszty osobowe administracji i obsługi zadania -  600,00
 - Obsługa księgowa -  600,00
 - Koszty osobowe merytoryczne - 35 120,34
 - - Koordynator, kierownik zadania - 35 120,34
 - Koszty funkcjonowania jednostki - 4 136,00
 - - opłaty za telefon  -  950,00
 - - koszty wynajmu lokalu - 1 900,00
 - - CO, woda, prąd -  686,00
 - - materiały i akcesoria biurowe -  600,00
 - Koszty działań informacyjnych i promocyjnych -  2 000,00
 - - ogłoszenia prasowe -  1 000,00
 - - reklamy projektu na www - 1 000,00
Bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym -  1 592 597,57
 - Koszty medyczne - 873 067,10
 - Koszty transportu - 195 225,10
 - Koszty codziennego funkcjonowania - 524 305,37
Koszty odpłatnej działalności statutowej -  558 130,50
 - Zabiegi - 66 395,00
 - Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych - 1 500,00
Koszty administracyjne - 87 792,44
 - Materiały -  14 342,87
 - - Materiały biurowe -  2 717,00
 - - Artykuły sanitarne -  265,26
 - - Wyposażenie -  4 158,12
 - - Pozostałe -  7 202,49
 - Usługi obce -  11 647,40
 - - Prowizje bankowe - 1 420,81
 - - Telefon internet - 505,66
 - - Opłaty pocztowe -  2 501,10
 - - Pozostałe -  7 219,83
Podatki i opłaty -  190,38
 - Opłaty sądowe -  190,38
 - Wynagrodzenia - 55 572,77
 - - Umowy o pracę -  2 369,66
 - - Umowy cywilno prawne - 53 203,11
 - Amortyzacja jednorazowa - 6 039,02
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Sporządzono dnia:

Koszty finansowe - 1 162,59
 - Koszty z tytułu zmniejszenia wartości akcji -  1 108,34
 - koszty z tyt. różnic kursowych -  54,25
 Pozostałe koszty operacyjne -  2 452,45
 - Darowizny przekazane - 801,96
 - Inne pozostałe koszty operacyjne -      1 650,49

V

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

VI

Fundacja nie udzielała gwarancji ani poręczeń i nie posiada innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Fundacja w dającej się przewidzieć przyszłości zamierza kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie 
i zasadach.
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Uchwała nr 3/2012 
Walnego Zebrania FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM w 

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności 

Fundacji za rok 2011 (okres: 01.01.2011 - 31.12.2011) 

 

W dniu 30 czerwca 2012 w placówce Fundacji przy Al. Witosa 31 lok 108 w Warszawie odbyło się Walne 

Zebranie Sprawozdawcze. 

 

W zebraniu uczestniczyli:  

• Fundator - Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 Warszawa, PESEL: 

51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii AFV i numerze 265508, osobiście 

• Prezes Zarządu - Wojciech Kazała, zamieszkały ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, 

PESEL: 45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, osobiście 

• Pełnomocnik Zarządu – Sebastian Luty, zamieszkały przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 77012801190, legitymujący się dowodem osobistym serii AMW i numerze 

750433, osobiście 

 

Głos zabrał Sebastian Luty – pełnomocnik zarządu, przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne i 

sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za 2011 rok oraz plan działań i strategie rozwoju.  

Następnie głos zabrała Bożena Luty – fundator, informując o wynikach corocznej kontroli działalności 

fundacji i strategii na 2012 rok, jednocześnie rekomendując przyjęcie sprawozdania merytorycznego i 

finansowego za rok poprzedni.  

 

Treść Uchwały 
Z dniem 30.06.2012 jednogłośnie przyjmujemy i zatwierdzamy przedstawione sprawozdanie merytoryczne 

i finansowe za rok 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011). Przeznaczamy wynik finansowy na realizacje celów 

statutowych w 2012 roku. 

 

 

 

 

Warszawa 30.06.2012  

 

 

…………………………………..…………                              ……………………………………….……………. 

Sprawozdanie przedstawił     Bożena Luty, Fundator              Wojciech Kazała, Prezes Zarządu 

Sebastian Luty, Pełnomocnik Zarządu 



ZAŁĄCZNIK A, B 

PISALI I MÓWILI O NAS  

NA BIEŻĄCO UDZIELALIŚMY SIĘ NA FORACH POŚWIĘCONYM TEMATYCE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gazeta Wyborcza 

 

Gazeta Wyborcza 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radio WNET 

 

 

METRO – AGORA 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Załącznik C – Ewaluacja wykresy 

Średnia ocena projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD przez 

uczestniczących w nim beneficjentów. 

 

 

 

 

I. SYTUACJA FIZYCZNA 
Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja fizyczna beneficjentów. 

 



Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD ..  

..nastąpiła poprawa w negatywnym odczuwaniu 

bólu? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..nastąpiła poprawa w negatywnym odczuwaniu 

napięcia mięśniowego (spastyczności)? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..nastąpiła poprawa w ruchomości organizmu – 

zakresie ruchu? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..nastąpiła poprawa aktywności fizycznej? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 



..nastąpiła poprawa wytrzymałości fizycznej 

organizmu? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..nastąpiła poprawa siły? 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..nastąpiła poprawa w lokomocji lub zachowaniu 

równowagi organizmu w pozycji siedzącej lub 

stojącej? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

 



II. SYTUACJA PSYCHICZNA 

Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja psychiczna beneficjentów. 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD .. 

..uległ poprawie nastrój? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..uległa poprawie samoocena? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 



..uległa poprawie wiara we własne możliwości? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..uległa poprawie motywacja? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 



III. SYTUACJA SPOŁECZNA 

Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja społeczna beneficjentów. 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD .. 

..uległy poprawie zainteresowania/hobby? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..uległy poprawie relacje z rodziną? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

 



..uległy poprawie relacje ze znajomymi? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..uległ poprawie sposób spędzania wolnego 

czasu? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..uległa poprawie sytuacja zawodowa? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

..uległa poprawie samodzielność? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 



..uległa poprawie wiedza z zakresu praw i możliwości 

osób niepełnosprawnych? 

 

Skala 1-10 – wartość średnia 

 

 



IV. SYTUACJA MATERIALNA 
Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja materialna beneficjentów. 

 

Powyższe wykresy sporządzono na podstawie danych 111 beneficjentów uczestniczących w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD w 2011 roku, zawartych w ankietach, Indywidualnych Planach Działań i epikryzach 

ewaluacyjnych. Do analizy danych wykorzystano tabele przestawne programu EXEL oraz funkcje ważenia danych i tworzenia 

wykresów.  



ZAŁĄCZNIK D 
 

W 2011 roku nawiązaliśmy współpracę z: 
 

1) Stowarzyszenie Amazonek Warszawa- Targówek 

2) Radio WNET 

3) AGORA – wydawca Gazety Wyborczej 

4) APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej 

5) Fundacja ENERGA 

6) Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

7) SaaS Solutions Technology 

8) Kancelaria Prawno Podatkowo – Bartkowiak Wojciechowski Wawrzynowicz Springer 

9) Agencja & Drukarnia SHORT MEDIA 

10) GRAFTON Druk 

11) Organizacja Symfonia Serc 

12) Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

13) Fundacja Nadzieja 

14) Fundacja Academia Iuris 
15) Portal www.tacyjakmy.pl 
16) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 
17) Rembertowska Academia Seniora 
18) Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SpiNKa 
19) Polskie Towarzystwo Neurologopedów w Warszawie 
20) Fundacja FASTRYGA 
21) Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej 
22) Collegium Civitas 
23) ASK Soli Deo i Fundacja im. Leopolda Kronenberga Citi Handlowy 
24) Stowarzyszenie SMYKI 
25) Stowarzyszenie AVSI Polska 
26) Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" 
27) Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
28) Portal www.bezrobocie.org.pl 
29) Fundacja Dzieci – Dzieciom 
30) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie 
31) Wydawnictwo LANGI 
32) Prometeus Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, ich Rodzin i Przyjaciół  
33) Fundacja Normalna Przyszłość 
34) Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza 
35) PL PH Warszawa GTC  
36) ACTIV REH 
37) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 
38) FUNDACJA DOMU BAUDOUINA 

 

Organizacje: 
W okresie sprawozdawczym, utrzymywaliśmy współpracę z organizacjami z którymi współpracowaliśmy w 2009 i 

2010 roku: 

1. SiePomaga.pl 
2. www.facebook.pl 
3. www.nk.pl – Nasza Klasa 
4. Stowarzyszenie ZS1 
5. Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” 
6. Fundacja na rzecz dzieci z autyzmem KROK po KROKU 
7. CWI – Centrum Wczesnej Interwencji – dla ON z autyzmem 



8. www.infolinkownikon.doprzodu.com 
9. Forum Darczyńców w Polsce 
10. Fundacja Instytut Innowacji 
11. Centrum Nauki Kopernik 
12. Fundacja Sprawni 
13. www.aukcjebezbarier.pl 
14. LOTECH – lotnicza Firma Innowacyjna 
15. VITAFON – Rozwiązania dla ON 
16. Fundacja www.aktywni.info 
17. Fundacja Sprawni 
18. Sieć reklamowa Ad-Vice 
19. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  
20. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie 
21. Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
22. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
23. Biuro Karier Warszawskiej Akademii Medycznej 
24. Biuro Karier AWF 
25. http://www.ctopolska.com.pl/ 
26. www.mentamove.pl 
27. www.gumtree.pl 
28. www.ams.com.pl 
29. WTZ ul. Karolkowa 71 
30. WTZ ul. Deotymy 41 
31. DPS Wójtowska 
32. CKiR Konstancin 
33. www.napromieniowani.pl 
34. Zeptor Sp. z o.o. ul. Rubież z 46 61-612 Poznań (rezonans stochastyczny) 
35. OPS Żoliborz 
36. Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD 
37. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
38. Fundacja Schumana  www.schuman.org  
39. www.warsza.pl 
40. www.olx.pl  
41. www.gablota.pl  
42. www.pajeczyna.pl 
43. www.warszawacity.pl 
44. Oddział Niepełnosprawnych Ruchowo KSN AW 
45. Stowarzyszenie Aktywne życie 
46. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w nadziei”  
47. Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową “Ataksja”  www.ataksja.home.pl  
48. TPSW – Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza www.tpsw.pl  
49. Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz 
50. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 
51. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie 
52. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 
53. Instytut Hematologii i Transfuzjologii 
54. Instytut Psychiatrii i Neurologii 
55. Instytut Reumatologii im. E. Reicher 
56. Międzyleski Szpital Specjalistyczny 
57. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny 
58. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP 
59. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Solec" 
60. Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji im. Prof.M.Weissa STOCER 
61. Szpital Bielański im. J. Popiełuszki 
62. Szpital Czerniakowski 
63. Szpital Grochowski im. R. Masztaka 
64. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń 



65. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego 
66. Szpital Wolski im. A. Gostyńskiej 
67. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny 
68. Wojewódzki Szpital Zakaźny 
69. Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny 
70. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz 
71. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
72. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
73. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Dolny) 
74. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Górny) 
75. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
76. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
77. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
78. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 
79. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
80. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
81. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 
82. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 
83. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
84. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz 
85. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
86. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
87. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Dolny) 
88. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Górny) 
89. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
90. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
91. Szpital Czerniakowski 
92. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Warszawa 
93. PTSR 
94. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR 
95. Fundacja Pasje 
96. Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  
97. Fundacja Pomocy Matemetykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  
98. Stowarzyszenie "Ożarowska" 
99. STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI  EMOCJONALNYMI"SPOZA" 
100. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach" 
101. WTZ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
102. Fundacja Pomoc Maltańska 
103. Fundacja Spoza 
104. Fundacja Perpetum Mobile 
105. TUS 
106. Fundacja Pomocna Ręka 
107. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach" 
108. Fundacja Ludzi Wykluczonych 
109. Uniwersytet Warszawski 
110. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
111. Dom Kultury Włochy 
112. Dom Kultury Praga 
113. Dom Kultury Bemowo 
114. Dom Kultury Śródmieście 
115. MOPS Mokotów 
116. Adalta - Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Gabinet Psychologiczny 
117. Biuro dochodzenia roszczeń za szkody komunikacyjne i inne zdarzenia losowe 
118. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Organizacja Pozarządowa 
119. WRZOS - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 
120. START - Klub Sportowy osób niepełnosprawnych 
121. PZŻN - Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 



122. Stowarzyszanie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego ON 
123. Polskie Stowarzyszenie Tancerzy Niepełnosprawnych "Nasz Styl" 
124. Ośrodek Osób Niepełnosprawnych – Nowolipie 
125. Dom Rencisty PAN – Konstancin – Jeziorna 

Strony i fora, reklamy lub informacje o naszym projekcie: 
W okresie sprawozdawczym utrzymywaliśmy współpracę ze stronami internetowymi z którymi 

współpracowaliśmy w 2009 i 2010 roku: 

 
www.wolontariat.org 
www.grono.net 
www.ofon.net 
www.ipon.pl 
www.niepelnosprawni.pl 
www.far.org.pl/forum 
www.mimowszystko.org 
www.facebook.pl 
www.google.pl 
www.gazeta.pl -forum niepełnosprawni 
www.pozytywnyimpuls.pl 
www.wady-dloni.org.pl 
www.tetraplegik.pl 
www.ngo.pl 
www.forum.rehabilitanci.info 
www.promedica24.pl 
www.goldenline.pl 
www.maclisc.phorum.pl 
www.rehabilitanci.eu 
www.annablack.blox.pl 
www.ptsr.org.pl 
www.rehabilitanci.pl 
www.kasiarocka.w.interia.pl/linki.htm 
www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl/ 
www.bon.uw.edu.pl  
www.wola.waw.pl 
 


