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• 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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. RADOM

Powiat M. RADOM

Ulica LIPSKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość RADOM Kod pocztowy 26-600 Poczta RADOM Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@docelu.radom.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-03-27

2017-03-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14718142400000 6. Numer KRS 0000503675

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

Beata Wątły Prezes TAK

Michał Jagiełło Wiceprezes TAK

Agnieszka Siara Skarbnik TAK

Kamil Marchewka Sekretarz TAK

Krzysztof Sońta Członek Zarządu NIE

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

Kaja Krawczyk Przewodniczący TAK

Aleksandra Kozicka Zastępca 
przewodniczącego

TAK

Wioletta Leszczyńska Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "DO CELU" IM. ŚW. BRATA ALBERTA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Wszechstronne działania na rzecz pomocy i wspierania rozwoju dzieci, 
młodzieży i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom.
3. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia dla 
problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
5. Rozwój i organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, 
rekreacji, turystyki, oświaty i wychowania.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami pracującymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz ich edukacja.
9. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie 
i prowadzenie ośrodków specjalistycznej pomocy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" im. Św. Brata  
Alberta w Radomiu realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
2. Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji  
państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie
pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz  
ich rodzinom.
3. Tworzenie i wdrażanie programów wyrównujących szanse edukacyjne,  
poprzez organizacji dodatkowych zajęć edukacyjno - wyrównawczych, 
opiekuńczo - wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów (plastycznych, 
muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych, itp.), 
imprez
kulturalno - oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, 
wykładów, itp.), imprez rekreacyjno - wypoczynkowych (festynów, 
wyjazdów, imprez sportowych, itp.), zorganizowanego wypoczynku 
letniego, zimowego, śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy 
rehabilitacyjne, półkolonie, "zielone szkoły").
4. Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc  
społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, 
rewalidacyjną i rehabilitacyjną względem osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i środowiskowej.
6. Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć  mających na celu poradnictwo  i 
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
7. Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i otoczenia
(prowadzenie działań charytatywnych, szerzenie kultury zdrowotnej, 
ochrony i promocji zdrowia, fundowanie stypendiów, organizacja zbiórek  
publicznych, pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony 
praw człowieka, likwidowanie uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych).
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań 
i  innych form przybliżających problematykę niepełnosprawności oraz 
wyposażających w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z 
osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i otoczeniem.
9. Wymiana doświadczeń z innymi placówkami za granicą.
10. Tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów  
statutowych Stowarzyszenia.
11. Rozwijanie idei wolontariatu.
12. Powoływanie, organizowanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, centrów, pracowni wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, zakładów, ośrodków pomocy społecznej, 
warsztatów, świetlic socjoterapeutycznych itp. (na zasadach określonych 
w  odrębnych przepisach) o zakresie działań zgodnych z działalnością 
statutową Stowarzyszenia.
13. Organizowanie sekcji, kół zainteresowań dla wybranych dyscyplin 
sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, terapeutycznych dla różnych 
grup wiekowych.
14. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w 
zawodach i imprezach sportowych.
Organizowanie wśród dzieci i młodzieży projektów profilaktyki uzależnień 
ze szczególnym uwzględnieniem Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

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

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

460

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie "Do Celu" od grudnia 2014 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej", który realizuje zadania w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika z 
niepełnosprawnością intelektualną, niezbędnych do prowadzenia możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 
Zajęcia terapeutyczne dla 25 dorosłych osób z NI prowadzone są w 5 pracowniach: gospodarstwa domowego, aktywizacji 
manualnej, technicznej, przyrodniczej i treningu umiejętności społecznych i zawodowych. Ponadto w roku 2020 realizowany był 
w WTZ program "Zajęcia Klubowe w WTZ" dla 25 uczestników oczekujących na przyjęcie do WTZ. Ponadto w roku 2020 na 
podstawie 3 - letniej umowy z PFRON Stowarzyszenie prowadziło mieszkanie treningowe dla 36 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. W mieszkaniu beneficjenci objęci byli następującym wsparciem: trening gospodarstwa 
domowego, trening mieszkalnictwa, opieka nocna. Terapia w mieszkaniu treningowym daje uczestnikom możliwość ćwiczenia 
pod okiem terapeuty umiejętności koniecznych do prowadzenia niezależnego i samodzielnego życia. Nasze Stowarzyszenie w 
roku 2020 realizowało również rządowy program : "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Usługą zostało objętych 35 
osób. Kolejnym zadaniem realizowanym przez naszą organizację w roku 2020 było zapewnienie 16 rodzinom wsparcia w postaci 
"weekendowej opieki wytchnieniowej" -innowacyjnego programu, który realizujemy od roku 2018 . Zadanie finansowane w 
całości ze środków Gminy Miasta Radomia. Rodzice/opiekunowie mogą pozostawić swoje dziecko/podopiecznego w placówce  
w piątek o 16.00 do niedzieli do godziny 20.00. Beneficjentami zajmuje się wykwalifikowana kadra . Lokal wynajęty od Gminy 
Miasta Radomia. Rodzice w tym czasie mogą skorzystać z przerwy regeneracyjnej. W roku 2020 Stowarzyszenie realizowało 
również projekt związany z aktywizacją zawodową beneficjentów pod tytułem "Odważnie w dorosłe życie". Projekt 
sfinansowany ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. w ramach realizacji zadania zorganizowano dla 16 
beneficjentów poradnictwo zawodowe oraz praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy.

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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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

Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i 
autyzmem. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat 
od grudnia 2014 roku. Z rehabilitacji społecznej i 
zawodowej korzystało w nim 25 uczestników z 
umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności i wskazaniem do terapii 
zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne odbywały się 
w 5 pracowniach: aktywizacji manualnej, 
gospodarstwa domowego, technicznej , 
przyrodniczej i TUSiZ       ( trening umiejętności 
społecznych i zawodowych). Rehabilitacja 
prowadzona w WTZ ma na celu maksymalne 
usamodzielnienie i przygotowanie uczestników 
do podjęcia pracy w warunkach pracy 
chronionej lub na otwartym rynku pracy przy 
wsparciu trenera. Uczestnicy w każdym miesiącu 
rehabilitacji objęci byli także treningiem 
ekonomicznym. W roku 2020 działalność  WTZ 
była dwukrotnie zawieszona w związku z 
pandemią .  Wypłacane były im środki finansowe 
w kwocie 80 zł / osoba, którymi przy wsparciu 
instruktora terapii zajęciowej gospodarowali się 
przez dany miesiąc. Każdy uczestnik objęty był 
również pomocą psychologiczną jak również 
miał zapewniona fizjoterapię. Zajęcia z 
rehabilitantem odbywały się on-line. 
Stacjonarnie w roku 2020 zajęcia rehabilitacyjne 
w związku z pandemią nie były prowadzone.

85.20.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Z Prowadzenie niepublicznej specjalnej placówki 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 1 stycznia 2019 roku uruchomiony 
został „Promyk” Punkt Przedszkolny, jako 
kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia „Do 
Celu”. Promyk to miejsce edukacji dzieci ze 
spektrum autyzmu i innymi 
niepełnosprawnościami, które zapewni nie tylko 
realizacje podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego , ale również szereg 
dodatkowych, specjalistycznych zajęć. Bazując 
na doświadczeniu w pracy z dziećmi z diagnozą 
autyzmu stworzona została placówka , która 
kompleksowo zapewni opiekę i edukację dzieci 
dostosowaną do możliwości i potrzeb dzieci a 
także zapewni pomoc i wsparcie dla rodzin tych 
dzieci. „Promyk” Punkt Przedszkolny zapewnia: - 
bezpłatne zajęcia w ramach realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, -  
bezpłatny udział w specjalistycznych zajęciach 
zgodnie z zalecenia zawartymi w Orzeczeniu, - 
grupy czteroosobowe, - wykwalifikowaną, 
posiadającą doświadczenie kadrę, - udział w 
zajęciach dogoterapii, hipoterapii, - udział w 
zajęciach logopedycznych, ogólnorozwojowych, 
- udział w zajęciach Integracji Sensorycznej, - 
udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej.

85.10.Z 0,00 zł
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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) 2 296 149,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 207 905,02 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Reintegracja społeczna dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami oraz pomoc ich 
rodzinom poprzez prowadzenie mieszkań 
treningowych. Stowarzyszenie Do Celu od roku 
2018 prowadzi mieszkanie treningowe dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas 
terapii w mieszkaniu beneficjenci objęci są 
następującymi formami wsparcia: trening 
gospodarstwa domowego, trening 
mieszkalnictwa i opiekę nocną. Zadanie na 
podstawie 3 -letniej umowy finansowane jest ze 
środków PFRON. Beneficjenci pod okiem 
terapeuty ćwiczą umiejętności niezbędne w 
prowadzeniu samodzielnego, niezależnego i 
aktywnego życia.
Nasi uczestnicy zrobili w ciągu tego roku 
ogromne postępy na drodze ku samodzielności.

87.20.Z 5 561,50 zł
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5 561,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 207 905,02 zł

e) pozostałe przychody 88 244,58 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 060,00 zł

2.4. Z innych źródeł 79 623,08 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 561,50 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

248 972,24 zł

1 182 730,31 zł

776 202,47 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:

60,00 zł

3 000,00 zł

0,00 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 277 903,22 zł 5 561,50 zł

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

2 207 905,02 zł 5 561,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

69 998,20 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

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

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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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)

25 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)

13,09 etatów

46 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

25 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 
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)

40 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

0 osób

40 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 586 033,02 zł

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

1 586 033,02 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)

3 572,65 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) 

1 487,00 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)  

1 525,00 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)  

4 250,00 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

714 395,22 zł

714 395,22 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 871 637,80 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 586 033,02 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

4 000,00 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

3 500,00 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)

Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu, organu 
nadzorującemu oraz członkom stowarzyszenia dotyczą 
wyłacznie prac wykonywanych w ramach realizowanych 
przez stowarzyszenie projektów w ramach dzialności 
nieodpłatnej stowarzyszenia Do Celu, nie dotyczą kosztów 
sprawowanych funkcji w organizacji.

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)

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

1 Realizacja programu "Zajęcia 
Klubowe w WTZ"

aktywizacja dorosłych 
niepełnosprawnych 
oczekujących w domach na 
miejsce w WTZ

Gmina Miasta Radomia 135 000,00 zł

2 Przedszkole prowadzenie przedszkola dla 
dzieci z autyzmem

Gmina Miasta Radomia 731 474,72 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej aktywizacja dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie do pracy

Gmina Miasta Radomia 569 333,50 zł

4 Polityka wytchnieniowa wsparcie rodziców/opiekunów 
prawnych w opiece nad osobą 
zależną w związku z jej 
niepełnosprawnością, wiekiem 
czy niedostosowaniem 
społecznym

Gmina Miasta Radomia 110 000,00 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

3 000,00 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

5 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 Realizacja Programu 
"Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej"

Zapewnienie usługi asystenta 
osobistego osobom z 
niepełnosprawnościami w 
wykonywaniu codziennych 
czynności oraz w 
funkcjonowaniu w życiu 
społecznym.

Gmina Miasta Radomia 295 228,80 zł

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

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

1 "Mieszkanie treningowe 
krokiem ku samodzielności"

usamodzielnianie osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie do życia w 
społeczeństwie

PFRON 105 581,78 zł

2 Realizacja Programu 
"Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej"

Zapewnienie usługi asystenta 
osobistego osobom                       
 z niepełnosprawnościami w 
wykonywaniu codziennych 
czynności oraz w 
funkcjonowaniu  w życiu 
społecznym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

139 200,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Beata Wątły Michał Jagiełło Agnieszka 
Siara Kamil Marchewka Krzysztof 

Sońta
Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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