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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BYDGOSZCZ

Powiat BYDGOSZCZ

Ulica UL. FORDOŃSKA Nr domu 246 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-766 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36558855900000 6. Numer KRS 0000641099

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Przemysław Aleksiewicz Prezes TAK

Małgorzata Badowska Wiceprezes TAK

Angelika Kuśpa Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Renata Stankiewicz Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca

TAK

Kinga Dąbrowska Komisja Rewizyjna  
Członek

TAK

Justyna Janicka Komisja Rewizyjna 
Sekretarz

TAK

STOWARZYSZENIE "ZESPOLAKI"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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1. Zrealizowany projekt " Kto mnie zrozumie, kto mnie wysłucha?" Projekt miał za zadanie pomóc rodzinom 
zrozumieć niektóre dziwne zachowania niepełnosprawnych , upośledzonych umysłowo dzieci, z którymi często 
mamy utrudniony kontakt. W ramach projektu zorganizowano warsztaty, wykłady, spotkania z psychologiem, 
fizjoterapeutą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem.

2. Spotkania ze specjalistami:

a)spotkania z psychologiem -  podczas spotkania z psychologiem rodzice niepełnosprawnych dzieci mogli podzielić 
się swoim doświadczeniem, przeżyciami, a także problemami. Wspólna dyskusja zgłębiła wiedzę na temat 
samodzielności dzieci, ich potrzeb i obaw rodziców. Pomoc innych osób jest nie do przecenienia, szczególnie w 
trudnych momentach życiowych, m.in. takich jak urodzenie czy wychowywanie niepełnosprawnego dziecka. Ludzie 
jako istoty społeczne potrzebują kontaktu z innymi osobami, a spotkania grupowe wraz z psychologiem pozwoliły na 
wsparcie rodziców, poprawę ich samopoczucia.

b) spotkanie z fizjoterapeutą  -  dowiedzieliśmy się, że przy Trisomii genu 21. występuje dymorfizm tkankowy, 
charakterystyczne cechy fenotypowe, liczne wady narządów wewnętrznych oraz różnego stopnia upośledzenia, 
zarówno fizyczne jak i umysłowe. Charakterystyczną cechą wczesnego okresu rozwoju dziecka z zespołem Downa 
jest hipotonia posturalna i hipermobilność stawów. W okresie późniejszym zauważa się niezgrabność ruchową, 
dlatego poznaliśmy sposoby rehabilitacji dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym. Ze względu na wady 
postawy, które występują u dzieci z Zespołem Downa niezbędne są systematyczne ćwiczenia, stała kontrola i opieka 
rehabilitanta.

c) spotkanie z masażystą - masaż Shantala i inne ćwiczenia rozluźniająco wyciszające przeprowadzone dla 
rodziców. Dzięki warsztatom nauczyliśmy się jak zapanować nad stresem, jak się zrelaksować, a ćwiczenia 
wyciszająco – rozluźniające w formie masażu mogą nam towarzyszyć każdego dnia, w celu poprawy naszej kondycji 
psychicznej i fizycznej.

d) specjalista z zakresu integracji sensorycznej - zapoznaliśmy się z wieloma ciekawymi i praktycznymi rzeczami o 
zaburzeniach jakie mogą występować u naszych dzieci, a także dowiedzieliśmy się jak im zapobiegać i jak sobie z 
nimi radzić.
Dowiedzieliśmy się o najważniejszych systemach sensorycznych jakimi są: system przedsionkowy, proprioceptywny i 
dotykowy, i że zaczynają pracować już w okresie prenatalnym. Ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na pracę 
pozostałych zmysłów, przyczynia się do rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, reakcji 
równoważnych, ruchów oczu, świadomości ciała, co ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dzieci z 
zespołem Downa. 

3. Gościliśmy nauczycieli z Hiszpanii i z Grecji w ramach programu Erasmus+.  Podczas spotkania z 
przedstawicielami Grecji i Hiszpanii mogliśmy wymienić się doświadczeniami edukacyjno-zawodowymi, a także 
porozmawialiśmy o niepełnosprawności w aspekcie różnych kultur i krajów. Rozmowom towarzyszyły również 
warsztaty plastyczne, dzięki którym dzieci miały możliwość rozwoju naturalnej twórczej aktywności. Dzięki 
warsztatom plastycznym dzieci ćwiczyły rozwój motoryczny, wrażliwość artystyczną, wyobraźnię, pamięć i zdolność 
myślenia. Zajęcia były zaplanowane i zorganizowane zgodnie ze zdolnościami motorycznymi dzieci. Wspólne 
malowanie koszulek poprzez dzieci i dorosłych przyczyniło się do integracji międzykulturowej, a także dało 
uczestnikom radość tworzenia, działania i poznania.

4. Zorganizowanie zabawy karnawałowej -  to forma aktywności dziecka zdrowego i rozwijającego się prawidłowo, 
jak i dziecka niepełnosprawnego fizycznie lub upośledzonego umysłowo. Ponieważ zabawa jest zgodna z 
psychofizyczną strukturą dziecka w wieku przedszkolnym, ma istotny wpływ na rozwój psychomotoryczny, 
percepcyjny, intelektualny, oraz daje mu możliwość samodzielnego podejmowania i rozwiązywania różnorodnych 
zadań. Zabawa zwiększa orientację w świecie oraz ćwiczy umiejętności, sprzyja rozwojowi myślenia, wiedzy, 
spostrzegania, oraz poszczególnych czynności czynnościowych. Uczy kierowania, planowania, rozwija zdolności 
organizacyjne, wzbogaca osobowość dziecka. Rozwija sferę emocjonalną życia. Stanowi jeden z najlepszych 
środków psychoterapeutycznych i często bywa stosowana jako metoda oddziaływania na dzieci z różnymi 
trudnościami i zaburzeniami rozwoju. Zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju psychicznego i uspołecznienia dzieci. 
W jej toku kształtują się uczucia społeczne, dzieci przyswajają normy, których następnie przestrzegają.

5. Zorganizowanie zlotu dla rodzin dzieci z Zespołem Downa. Spotkanie miało na celu integrację niepełnosprawnych 
dzieci z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, wymianę doświadczeń między rodzicami, a także podjęcie działań 
rozwojowych na rzecz dzieci z zespołem Downa. Podczas spotkania przygotowano wiele atrakcji, m.in. kolorowanie 
wielkiej skarpety – symbolu zlotu, wspólne śpiewanie, malowanie buzi, tańce, konkursy, a także wiele smakołyków i 
wspaniały tort. Co roku 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, którego symbolem są skarpetki nie 
do pary. Od wielu lat na całym świecie akcja cieszy się dużą popularnością, a biorą w niej udział osoby z zespołem 
Downa, ich rodziny i całe społeczeństwo, dzięki czemu rośnie społeczna świadomość na temat zespołu Downa. Na 
znak solidarności z osobami z zespołem Downa swoje zdjęcia w dwóch różnych, kolorowych skarpetkach przesłali 
do nas Jurek Owsiak, Artur Barciś oraz zespół Enej. 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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6. Zorganizowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Kolorowa skarpetka – symbol niepasującego 
chromosomu, tolerancji i zrozumienia”. Ogólnopolski zasięg konkursu miał na celu zjednoczenie osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych w całej Polsce. Miał umożliwić artystyczny dialog między ludźmi. Poprzez akcję 
 pokazaliśmy, iż osoby z zespołem Downa, z dodatkowym – niepasującym chromosomem cieszą się z życia, radują i 
bawią tak samo jak ich rówieśnicy.  Motywem przewodnim konkursu są osoby z zespołem Downa, ich radości i 
miłości, a także ich smutki i troski, ich zabawy, psoty, harce.  Pokazujemy, że osoby z zespołem Downa potrafią 
poruszyć serca, a także zmusić do myślenia i refleksji. Dzięki szczeremu, naturalnemu i życzliwemu podejściu do 
życia zwracają naszą uwagę na piękno otaczającego nas świata, na istotne sprawy i wartościowe idee, na problemy 
osób niepełnosprawnych, a także na inne palące problemy, takie jak tolerancja, zrozumienie czy integracja.

7. Zorganizowanie spotkania wielkanocnego  - podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne. Dzieci chętnie 
przygotowywały wielkanocne ozdoby.  Były świąteczne baby, jajka wielkanocne, palemki. Przyszedł do dzieci 
również zajączek z drobnymi upominkami. Mogliśmy wspólnie pobawić się i korzystać z atrakcji w Centrum Zabaw 
Rodzinnych FAMILY PARK. Kolorowy małpi gaj, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, auta i wiele więcej atrakcji 
czekało na nas w tym wspaniałym miejscu.

8. Podczas III kujawskiego – pomorskiego Dnia Młodego Sportowca  przygotowaliśmy przepyszne, zdrowe, 
kolorowe, owocowe przekąski dla naszych małych i dzielnych sportowców. Owoce są bardzo ważnym składnikiem 
naszej codziennej diety. Wiąże się to z zawartymi w nich witaminami , błonnikiem pokarmowym, solami mineralnymi, 
a także innymi związkami biologicznie czynnymi. Owoce zawierają dużą ilość cennych składników odżywczych i 
niewątpliwie przypisuje się im duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.

9. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Myślęcinku.  Plenerowa przejażdżka bryczką po malowniczych terenach 
Myślęcinka , ognisko, zabawy ruchowe i plastyczne umilały naszym to wyjątkowe spotkanie. Gościem specjalnym 
byli zawodnicy i prezes ENEI ASTORII BYDGOSZCZ, którzy w marcu zorganizowali mecz koszykówki dla dzieci z 
zespołem Downa. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami drużyny Enea Astoria.

10.  Zorganizowanie zajęć hipoterapii. Hipoterapia to doskonałe uzupełnienie standardowych rehabilitacji, a kontakt z 
koniem daje efekty, które są niespotykane w innych metodach. Hipoterapia usprawnia naszych podopiecznych nie 
tylko ruchowo, ale także korzystnie wpływa na ich kondycję psychiczną. Pozwala przełamywać lęki, daje wiarę we 
własne siły i możliwości, zwiększa poczucie własnej wartości, rozwija intelektualnie. Dodatkowo dzieci z zespołem 
Downa poprawiają swoją orientację przestrzenną, rozwijają swoją samodzielność, zwiększa się koncentracja uwagi i 
koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jest większa motywacja do wykonywania codziennych i niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania ćwiczeń. Dzięki hipoterapii następuje również zmniejszenie zaburzeń równowagi, a 
także zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się. Stymulowane są zmysły, zwłaszcza czucia głębokiego. 
Normalizowane jest napięcie mięśni, cały organizm jest aktywizowany i dotleniany co poprawia pracę wszystkich 
narządów wewnętrznych.

11. Zorganizowanie badań profilaktycznych. Odpowiednia dieta, suplementacja, profilaktyka, zapobieganie i 
przeciwdziałanie chorobom, a także odpowiednia praca wszystkich hormonów i mózgu jest niezwykle ważna dla 
prawidłowego rozwoju, zwłaszcza u dzieci z Trisomią 21. Badania profilaktyczne przeprowadziliśmy w celu jak 
najwcześniejszego wykrycia ewentualnych objawów danej choroby, m.in. nietolerancji laktozy, poziomu 
homocysteiny. Celem profilaktyki było podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie i mających 
na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. 

12. Prowadzenie systematycznej aquaterapii. Nauka pływania stanowi ważny element terapii rozwojowej  
niepełnosprawnych dzieci. Zajęcia na basenie przyczyniają się do kompleksowego rozwoju dzieci na wszystkich jego 
poziomach: fizycznym, intelektualnym i społecznym. Dlatego tak ważne jest, aby oprócz standardowej rehabilitacji, 
dzieci miały możliwość zdobycia nowych umiejętności, przeżycia nowych wrażeń, które są z pewnością pomocne dla 
rozwoju emocjonalnego. Stowarzyszenie ZESPOLAKI wiedząc jak ważna jest terapia w wodzie cały czas kontynuuje 
Aquaterapię dla swoich podopiecznych.

13. Utworzono grupę wsparcia mającą na celu niesienie pomocy dla rodziców mających trudności z 
zaakceptowaniem dziecka niepełnosprawnego. Poprzez utworzenie takiej grupy chcieliśmy zachęcić rodziców, aby 
otworzyli się i opowiadali na spotkaniach grupy o różnych wydarzeniach i abyśmy wspólnie próbowali je oceniać, czy 
jest to niewłaściwe postępowanie opiekuna czy może dziecko nie rozumie o co nam chodzi, a może po prostu 
czegoś się boi i nie potrafi nam o tym powiedzieć. Spotkania do obecnej chwili dają nam możliwość uzyskania 
emocjonalnego wsparcia i pomocy od osób, które wiedzą co czujemy, gdyż same czuły to samo, przechodziły ten 
sam etap w swoim życiu. Przywrócenie wiary, zbudowanie poczucia własnej wartości, odbudowanie nadziei, że 
każdy dzień może dać nam szczęście to główne założenie naszej grupy. Podczas grupowych spotkań panuje 
atmosfera przyjaźni, szacunku i wzajemnej troski. Dzielimy się swoimi troskami, słuchamy się wzajemnie, wspieramy 
i przezwyciężamy wszelkie problemy, ale również wspólnie cieszymy się z naszych drobnych sukcesów, 
rozmawiamy, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

14. Organizowanie wyjść integracyjnych dla rodzin z dziećmi z  niepełnosprawnościami oraz dla rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie Zespolaki organizuje dla swoich podopiecznych wyjścia integracyjne w 
celu lepszego poznania społeczeństwa, w którym funkcjonują , promowania równych szans w życiu społecznym, a 
także promowania pozytywnego wizerunku dzieci z zespołem Downa. Naszym zadaniem jest budowanie 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

wzajemnych relacji między dziećmi zdrowymi a niepełnosprawnymi. Wyjścia integracyjne mają niwelować 
nietolerancję i dyskryminację, mają sprzyjać integracji, być odskocznią od dnia codziennego, ciągłej rehabilitacji i 
terapii. Podopieczni mogli wziąć udział w wyjściach do obiektów kultury, do sali zabaw. Wspólnie spędzony czas 
poprawił samopoczucie dzieci i rodziców, dał poczucie bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa.

15. Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla rodzin z dziećmi z  niepełnosprawnościami oraz dla rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ( wyjazdy poza miejsce zamieszkania: wyjazd z noclegiem do Grudziądza 
Mega Park - Rodzinne Centrum Edukacji i Rozrywki).

16. Udział w III pikniku Organizacji Pozarządowych - na Wyspie Młyńskiej w  Bydgoszczy. Jego ideą jest 
popularyzowanie i zachęcanie do aktywności społecznej. Dla nas jako organizacji pozarządowej  jest to świetna 
okazja do zaprezentowania siebie, zintegrowania z mieszkańcami, zachęcenia ich do uczestnictwa w prowadzonych 
przez siebie akcjach, oraz do wspierania bydgoskich organizacji pozarządowych. Dla bydgoszczan z kolei piknik to 
możliwość miłego spędzenia niedzielnego popołudnia z rodziną wśród wielu atrakcji przygotowanych przez 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, seniorów, wolontariuszy i jednostek miejskich.

17. Zorganizowano spotkanie Mikołajkowe - ubrany w czerwony kombinezon i czapkę, siwy, brodatego staruszek 
sprawił dzieciom moc atrakcji i radości. W swoim w wielkim worze przyniósł dzieciom podarunki. Były pierniki, owoce, 
słodycze, malowanie bombek i oczywiście prezenty dla najmłodszych.

18. Organizujemy cotygodniowe spotkania dla dzieci z zespołem Downa i ich rodzin. Planowane działania 
ukierunkowane są na zajęcia arteterapeutyczne: zajęcia plastyczne, muzykoterapię, bajkoterapię  z elementami 
logopedii. Organizujemy także zajęcia ogólnorozwojowe, w tym m.in. zajęcia kulinarne, ruchowe, poznawcze, 
sensoryczne. Celem zajęć prowadzonych przez nasze stowarzyszenie jest odkrycie nowych możliwości, które 
drzemią w naszych podopiecznych, osiągnięcie pozytywnych zmian w zachowaniu dzieci, poprawa ich 
samopoczucia i samooceny, rozwój aktywności psychoruchowej. Zajęcia skierowane są do grupy dzieci obciążonych 
Trisomią 21 w wieku od 0 do 16 lat. W swojej pracy wykorzystujemy metody oparte na spontanicznej aktywności 
dziecka, dostosowujemy możliwości naszych podopiecznych do stawianych wymagań, powoli stopniujemy trudności. 
Zajęcia prowadzone są przez osoby z wykształceniem pedagogicznym, terapeutów, logopedów, nauczycieli. Po 
zajęciach, dzieci mogą korzystać z dostępnych atrakcji.

18. Prowadziliśmy prelekcje dla szkół, przedszkoli. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia odwiedzali przedszkola, 
szkoły. Podczas prelekcji uczniowie poznali dzieci z zespołem Downa. Wspólnie i aktywnie spędzili czas i brali 
czynny udział w rozmowach. Poprzez prelekcje pokazujemy codzienne życie wypełnione nie tylko rehabilitacją, ale 
także wspaniałą zabawą. Rozmawiamy  o chromosomach, akceptacji, tolerancji i zrozumieniu.

19. Uczestniczyliśmy w III edycji bydgoskiego Inkubatora NGO, gdzie uczestnicy projektu łącznie brali udział w 6 
spotkaniach szkoleniowych, dzięki którym zdobyliśmy wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego 
zarządzania organizacją.

20. 29.11.2018 Stowarzyszenie Zespolaki otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu 
stowarzyszenie ma możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200

0

Druk: NIW-CRSO 4



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

Organizowanie zajęć, spotkań inegracyjnych, wyjść 
kulturalno-oświatowych. Stowarzyszenie Zespolaki 
organizuje dla swoich podopiecznych wyjścia 
integracyjne w celu lepszego poznania społeczeństwa, w 
którym funkcjonują , promowania równych szans w 
życiu społecznym, a także promowania pozytywnego 
wizerunku dzieci z zespołem Downa. Naszym zadaniem 
jest budowanie wzajemnych relacji między dziećmi 
zdrowymi a niepełnosprawnymi. Wyjścia integracyjne 
mają niwelować nietolerancję i dyskryminację, mają 
sprzyjać integracji, być odskocznią od dnia codziennego, 
ciągłej rehabilitacji i terapii. Organizowanie wyjazdów 
integracyjnych dla rodzin z dziećmi z  
niepełnosprawnościami oraz dla rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Utworzono grupę wsparcia 
mającą na celu niesienie pomocy dla rodziców mających 
trudności z zaakceptowaniem dziecka 
niepełnosprawnego. Podczas grupowych spotkań 
panuje atmosfera przyjaźni, szacunku i wzajemnej 
troski. Dzielimy się swoimi troskami, słuchamy się 
wzajemnie, wspieramy i przezwyciężamy wszelkie 
problemy, ale również wspólnie cieszymy się z naszych 
drobnych sukcesów, rozmawiamy, dzielimy się wiedzą i 
doświadczeniem. .

0,00 zł
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2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wspomaganie osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie. Zorganizowanie zlotu dla rodzin dzieci z 
Zespołem Downa. Spotkanie miało na celu integrację 
niepełnosprawnych dzieci z ich pełnosprawnymi 
rówieśnikami, wymianę doświadczeń między rodzicami, 
a także podjęcie działań rozwojowych na rzecz dzieci z 
zespołem Downa. Zabawa karnawałowa -  to forma 
aktywności dziecka zdrowego i rozwijającego się 
prawidłowo, jak i dziecka niepełnosprawnego fizycznie 
lub upośledzonego umysłowo. Ponieważ zabawa jest 
zgodna z psychofizyczną strukturą dziecka w wieku 
przedszkolnym, ma istotny wpływ na rozwój 
psychomotoryczny, percepcyjny, intelektualny, oraz 
daje mu możliwość samodzielnego podejmowania i 
rozwiązywania różnorodnych zadań. Dzień  Dziecka W 
Myślęcinku.  Plenerowa przejażdżka bryczką po 
malowniczych terenach Myślęcinka , ognisko, zabawy 
ruchowe i plastyczne umilały naszym to wyjątkowe 
spotkanie. Dnia Dziecka W Myślęcinku.  Plenerowa 
przejażdżka bryczką po malowniczych terenach 
Myślęcinka , ognisko, zabawy ruchowe i plastyczne 
umilały naszym to wyjątkowe spotkanie. Udział w III 
pikniku Organizacji Pozarządowych - na Wyspie 
Młyńskiej w  Bydgoszczy. Jego ideą jest 
popularyzowanie i zachęcanie do aktywności 
społecznej. Dla nas jako organizacji pozarządowej  jest 
to świetna okazja do zaprezentowania siebie, 
zintegrowania z mieszkańcami.

0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.Zorganizowanie badań 
profilaktycznych. Odpowiednia dieta, suplementacja, 
profilaktyka, zapobieganie i przeciwdziałanie chorobom, 
a także odpowiednia praca wszystkich hormonów i 
mózgu jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju, 
zwłaszcza u dzieci z Trisomią 21.  . Nauka pływania 
stanowi ważny element terapii rozwojowej  
niepełnosprawnych dzieci. Zajęcia na basenie 
przyczyniają się do kompleksowego rozwoju dzieci na 
wszystkich jego poziomach: fizycznym, intelektualnym i 
społecznym. Dlatego tak ważne jest, aby oprócz 
standardowej rehabilitacji, dzieci miały możliwość 
zdobycia nowych umiejętności, przeżycia nowych 
wrażeń, które są z pewnością pomocne dla rozwoju 
emocjonalnego. Stowarzyszenie ZESPOLAKI wiedząc jak 
ważna jest terapia w wodzie cały czas kontynuuje 
Aquaterapię dla swoich podopiecznych.Hipoterapia to 
doskonałe uzupełnienie standardowych rehabilitacji, a 
kontakt z koniem daje efekty, które są niespotykane w 
innych metodach. Hipoterapia usprawnia naszych 
podopiecznych nie tylko ruchowo, ale także korzystnie 
wpływa na ich kondycję psychiczną. Pozwala 
przełamywać lęki, daje wiarę we własne siły i 
możliwości, zwiększa poczucie własnej wartości, rozwija 
intelektualnie.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 016,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 016,21 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

21 088,44 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 21 088,44 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -6 072,23 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Organizacja Pożytku Publicznego -  od 29.11.2018 roku.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Przemysław Aleksiewicz
Małgorzata Badowska
Angelika Kuśpa

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-12

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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