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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica KOŁŁĄTAJA Nr domu 32 Nr lokalu 9

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-005 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-372-49-70

Nr faksu 71-372-49-70 E-mail biuro@orator.org.pl Strona www www.orator.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-06-02

2005-06-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93021940200000 6. Numer KRS 0000160724

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

Lidia Lempart Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Musiał Wiceprezes Zarządu TAK

Monika Sadowska Sekretarz Zarządu TAK

Marcin Tyc Członek Zarządu 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

Andrzej Sumara Członek Rady Nadzorczej TAK

Małgorzata Demków Członek Rady Nadzorczej TAK

Jan Kotusz Członek Rady Nadzorczej TAK

Beata Galik Członek Rady Nadzorczej TAK

Anna Piasecka Członek Rady Nadzorczej TAK

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU ORATOR
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Stowarzyszenia ORaToR jest wspieranie rodzin 
prowadzące do rozwoju społecznego i zawodowego dzieci z wadą słuchu 
i/lub dysfunkcją w komunikacji, które wpisuje się w misję Stowarzyszenia 
ORaToR jaką jest poprawa jakości życia rodzin dzieci z wadą słuchu lub/i 
dysfunkcją w komunikacji.
Rodzice dzieci niesłyszących założyli Stowarzyszenie, bo wierzyli, że są w 
stanie stworzyć miejsca w przestrzeni publicznej: edukacji, kulturze, 
służbie zdrowia, rynku pracy, dostępne i przyjazne ich dzieciom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1)  prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu i/lub 
dysfunkcją w komunikacji
2) wspieranie rodziny w nauce, rehabilitacji i rozwoju osobistym dzieci i 
młodzieży z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji
3)  zrzeszenie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki 
dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji we 
wszystkich sprawach życiowych
4) tworzenie i uczestniczenie w federacjach ,  zrzeszeniach itp. działających 
w Polsce i za granicą w obszarach istotnych dla Stowarzyszenia;
5) inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form wsparcia 
socjalnego, edukacyjnego i zdrowotnego oraz współdziałanie w tym 
zakresie z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami gospodarczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i 
grupami społecznymi;
6) prowadzenie działań informacyjnych na rzecz środowiska osób z wadą 
słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Działalność Stowarzyszenia ORaToR przez większą część roku sprawozdawczego (marzec-grudzień 2020) pozostawała pod 
wpływem trwającej pandemii COVID 19.
Ogłoszony w Polsce w marcu 2020 r. stan epidemii miał znaczący wpływ na prowadzoną działalność, tj. m.in. spadła liczba 
nowych przyjęć  (w okresie kwiecień-maj nie miała miejsca żadna nowa konsultacja), ale spadła też liczba przyjęć osób 
pozostających pod opieką Ośrodka ORaToR- dotyczy to osób, które nie zdecydowały się na przejście na zdalną terapię-tj. ok 30% 
osób pozostających w terapii.
W okresie kwiecień-maj 2020 r. terapia realizowana była jedynie w formie indywidualnej i to jako terapia zdalna (on-line).
W czerwcu 2020 r. Ośrodek powrócił do terapii realizowanej stacjonarnie, jednak nadal realizując zajęcia jedynie indywidualne 
(tj. indywidualna terapia słuchu i mowy oraz SI). 
Zajęcia grupowe zostały wznowione od lipca 2020 r. w reżimie sanitarnym.
Mimo trwającej pandemii i wynikającej z niej  konieczności reorganizacji pracy Stowarzyszenie ORaToR w roku 2020 r. 
prowadziło statutową działalność odpłatną i nieodpłatną, koncentrując się na rehabilitacji dzieci z wadą słuchu oraz wspieraniu 
ich rodzin i najbliższego otoczenia.

W ramach prowadzonej rehabilitacji zrealizowano:
Indywidualna terapia: 1802 h 
Grupowy trening słuchowy: 82 h 
Grupowe zajęcia pedagogiczne: 58 h
SI: 259 h
Choreotarapia: 4,5 h

W ramach wsparcia najbliższego otoczenia dzieci z wadą słuchu zrealizowano:
- wykłady i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci z wadą słuchu w siedzibie Stowarzyszenia w sumie dla 10 osób ( w ramach 
projektu)
- szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych i wychowawców przedszkoli w sumie dla 8 osób  ( w ramach 
projektu)
- szkolenia wyjazdowe w formie szkoleniowych rad pedagogicznych na terenie szkół, do których uczęszczają dzieci z naszego 
Ośrodka w sumie dla 23 osób
- działania interwencyjne w szkołach, w których uczą się dzieci i młodzież z naszego Ośrodka
- udział w procedurze przygotowania dzieci i młodzieży do zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego
- współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu ze środków 1%
- 2 szkolenia dla personelu medycznego realizowane w ramach większego projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”  
prowadzonego przez ACTIVE BUSINESS Sp. z o.o.   

Działalność rehabilitacyjna i szkoleniowa prowadzona była m.in. w ramach projektów:
- projektu "Chcę mówić!!" współfinansowanego ze środków PFRON (obejmującego działania rehabilitacyjne)
- projektu „Nie słyszę, ale jestem taki sam II” " współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
ze środków PFRON, adresowanego do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz opiekunów (działania szkoleniowe)

Ponadto realizowana była przez Stowarzyszenie umowa na powierzenie grantu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z niepełnosprawnościami" zawarta z PFRON w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE- POWER 
Działanie 2.8. Grant przeznaczony był na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z os. z niepełnosprawnościami oraz zakup środków dezynfekcyjnych.

Działania projektowe zrealizowane zostały w okrojonym zakresie ze względu na trwającą pandemię COVID -19 w przypadku 
projektu „Chcę mówić!” oraz „Nie słyszę, ale jestem taki sam II”.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

206

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI 
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA.
Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z 
wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji. 
Działania obejmują prowadzenie terapii 
indywidualnej, grupowego treningu słuchowego, 
grupowej terapii pedagogicznej, integracji 
sensorycznej, treningu umiejętności 
społecznych, choreoterapii). Stowarzyszenie 
organizuje ponadto turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci pozostających pod opieką Ośrodka oraz 
kolonie letnie dla starszych podopiecznych 
ORaTORa w wieku 10-18 lat.

86.90.E 288 544,81 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 
Wspieranie rodziny w nauce, rehabilitacji i w 
rozwoju osobistym dzieci i młodzieży z wadą 
słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji. 
Inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu 
różnych form wsparcia socjalnego, zdrowotnego 
i edukacyjnego oraz współdziałanie w tym 
zakresie z administracją publiczną, organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi 
oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i 
grupami społecznymi; tworzenie i uczestniczenie 
w federacjach itp. W Polsce i za granicą w 
obszarach istotnych dla Stowarzyszenia.

85.60.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Organizowanie i przeprowadzanie kursów, 
szkoleń,- i warsztatów dla nauczycieli i 
specjalistów, osób z otoczenia dzieci głuchych, w 
tym dla rodziców, opiekunów i najbliższych. 
Działania te skupiają się na zagadnieniach 
dotyczących procesu integracji osób 
niepełnosprawnych w ich najbliższym otoczeniu, 
zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności 
osobistej. Prowadzenie działań informacyjnych 
na rzecz środowiska osób niesłyszących i/lub z 
dysfunkcją w komunikacji.

85.59.B 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA. Prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą 
słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji. 
Działania obejmują prowadzenie terapii 
indywidualnej, grupowego treningu 
słuchowego, grupowej terapii 
pedagogicznej, integracji sensorycznej, 
treningu umiejętności społecznych, 
choreoterapii). Stowarzyszenie organizuje 
ponadto turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
pozostających pod opieką Ośrodka oraz 
kolonie letnie dla starszych podopiecznych 
ORaTORa w wieku 10-18 lat.

86.90.E 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 
Wspieranie rodziny w nauce, rehabilitacji i 
w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży z 
wadą słuchu i/lub dysfunkcją w 
komunikacji. Inicjowanie i współdziałanie w 
organizowaniu różnych form wsparcia 
socjalnego, zdrowotnego i edukacyjnego 
oraz współdziałanie w tym zakresie z 
administracją publiczną, organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami 
gospodarczymi oraz innymi 
zainteresowanymi instytucjami i grupami 
społecznymi; tworzenie i uczestniczenie w 
federacjach itp. W Polsce i za granicą w 
obszarach istotnych dla Stowarzyszenia.

85.60.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE Organizowanie i 
przeprowadzanie kursów, szkoleń,- i 
warsztatów dla nauczycieli i specjalistów, 
osób z otoczenia dzieci głuchych, w tym dla 
rodziców, opiekunów i najbliższych. 
Działania te skupiają się na zagadnieniach 
dotyczących procesu integracji osób 
niepełnosprawnych w ich najbliższym 
otoczeniu, zwiększania ich aktywności 
życiowej i zaradności osobistej. 
Prowadzenie działań informacyjnych na 
rzecz środowiska osób niesłyszących i/lub z 
dysfunkcją w komunikacji.

85.59.B 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, 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
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404 560,75 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 208 115,28 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 851 790,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 428 086,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 212 925,44 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 663,43 zł

e) pozostałe przychody 208 115,28 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23 525,65 zł

2.4. Z innych źródeł 215 588,87 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

2 880,00 zł

27 466,92 zł

9 961,16 zł

167 807,20 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

15 316,80 zł

5 708,85 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -8 225,02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -49 455,44 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 612 178,47 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 288 544,81 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 698 692,57 zł 288 544,81 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

436 311,42 zł 288 544,81 zł

262 380,88 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,27 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Rehabilitacja w Ośrodku ORaToR 70 508,51 zł

2 rehabilitacja finansowana poza Ośrodkiem ORaTOR (Refundacje) 150 552,15 zł

1 M. Ż. 11 878,00 zł

2 L. K. 9 040,12 zł

3 E. J. 9 000,00 zł

4 B. M. 8 861,40 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

5 osób

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. 0,50 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)

3,50 etatów

13 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

195 osób fizycznych

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

333 746,34 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

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.
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

9 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

9 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 387 937,38 zł

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

387 937,38 zł

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

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
(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 członków zarządu)

1 826,23 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 471,95 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

222 312,06 zł

214 369,17 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

7 942,89 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 165 625,32 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 161 547,83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 226 389,55 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

10 451,98 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Nie słyszę, ale jestem taki 
sam II

Wzrost wiedzy i umiejętności 
kadry zaangażowanej w 
rehabilitację społeczną dzieci z 
wadą słuchu w edukacji 
ogólnodostępnej. Budowanie 
pozytywnych postaw wobec 
dzieci z wadą słuchu.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego- zlecił zadanie, 
jednak środki pochodziły z PFRON

10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 380,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Chcę mówić! Zwiększenie samodzielności 
dzieci z wadą słuchu od 
urodzenia do 18 roku życia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

176 082,77 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

W sprawozdaniu merytorycznym kwota z pola III 2.2.b tj. 27 466,92 zł dotyczy pomocy publicznej udzielonej w formie 
zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek ZUS (tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19);
Kwota z pola III 2.2.c tj. 9 961,16 zł dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego sfinansowanej z 
budżetu PFRON w wysokości 10 000 zł po uwzględnieniu zwrotu w dniu 10.01.2020 niewykorzystanej dotacji z roku 
2019 w wysokości 38,84 zł;
Kwota z pola III 2.2.d tj. 167 807,20 zł dotyczy dotacji z PFRON w wysokości 176 082,77 po uwzględnieniu zwrotu w 
dniu 27.04.2020 r. niewykorzystanej dotacji z poprzedniego okresu rozliczeniowego w wysokości  8 275,57 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Lidia Lempart
Krzysztof Musiał

Monika Sadowska
Marcin Tyc

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-21
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