
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina DZIERŻONIÓW

Powiat DZIERŻONIOWSKI

Ulica NOWOWIEJSKA Nr domu 74 I 76 Nr lokalu 

Miejscowość DZIERŻONIÓW Kod pocztowy 58-200 Poczta DZIERŻONIÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@pomost.org.pl Strona www www.pomost.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-06-04

2017-12-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02243237200000 6. Numer KRS 0000511695

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

Aleksander Fulara prezes TAK

Magdalena Borzestowska wiceprezes TAK

Monika Mielczarska skarbnik 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

Katarzyna Ciborska przewodnicząca TAK

Agnieszka Brylińska członek TAK

Justyna Pawłowska członek TAK

STOWARZYSZENIE "POMOST" W DZIERŻONIOWIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenie „POMOST” w Dzierżoniowie działa głównie w zakresie wspieranie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i osób ze spektrum

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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autyzmu. Rok 2019 to szósty rok działalności Stowarzyszenia „POMOST” w Dzierżoniowie, które zostało powołane 
do życia w 2014 r. Był to rok, w którym nasze Stowarzyszenie poszerzało swoje działania, realizując przy tym 
założone cele.

Podczas organizowanych zajęć pomagamy osobom niepełnosprawnym doświadczać pozytywnych emocji, a także 
wspierać ich rozwój i zapewnić jak najlepszą pomoc. Stowarzyszenie w roku 2019 realizowało cele statutowe 
poprzez pracę społeczną członków, działając bezpośrednio na rzecz osób fizycznych poprzez organizację i 
prowadzenie zajęć w zakresie:

· rehabilitacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu,

· promowanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu, 
powstałej w procesie ich rehabilitacji i rewalidacji (występy artystyczne, kiermasze, wystawy),

· organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin, przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i społeczności lokalnej,

· organizowanie różnych form wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum 
autyzmu,

Stowarzyszenie „POMOST” wspiera na co dzień działalność nauczycieli i rozwój podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie, w celu uatrakcyjnienia procesu nauczania i osiągania jak 
najlepszych efektów pracy terapeutycznej. W tym celu przez cały rok 2019 prowadziliśmy w formie wolontariatu 
zajęcia z zakresu dogoterapii i spotkań z psem dla wychowanków SOSW w Dzierżoniowie (jako wolontariuszka 
działa wiceprezes Stowarzyszenia pani Magdalena Borzestowska, oraz skarbnik Stowarzyszenia pani Monika 
Mielczarska). Dla podopiecznych Stowarzyszenia są to spotkania pełne emocji, które rozwijają umiejętności 
komunikacji z nowo poznanymi osobami, a tym samym umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość, empatię i 
poczucie obowiązku wynikające z opieki nad zwierzętami. Prowadzone zajęcia eliminują objawy agresji i autoagresji.

Od 2019 roku Stowarzyszenie wspiera w Specjalnym Ośrodku – Wychowawczym rozwój uczniów niemówiących w 
zakresie komunikacji alternatywnej. W tym celu zostały zakupione dwa tablety, które służą jako protezy mowy. Za 
pomocą programów LetMeTalk i Gadaczek PRO, uczniowie uczą się porozumiewać w sposób pozawerbalny, tak by 
być dobrze zrozumianym przez środowisko, w którym żyją, uczą się i spędzają czas wolny. Powoduje to obniżenie 
napięcia, spowodowanego brakiem możliwości wyrażania swoich potrzeb. Protezy mowy zwiększają poczucie 
bezpieczeństwa, poczucie przynależności do grupy, oraz poczucie własnej wartości. Na realizację zadania 
wydatkowano kwotę 1199 zł.

W ciągu całego roku 2019, w zakresie promowania twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, członkowie Stowarzyszenia: pani Agnieszka Brylińska, pani Monika Mielczarska, pani Justyna 
Pawłowska, pani Monika Szczypka prowadziły zajęcia w formie wolontariatu, podczas których powstawały wyroby i 
upominki świąteczne i okazjonalne dla sponsorów. Grupowe zajęcia rozwijały u dzieci i młodzieży z

niepełnosprawnością intelektualną poczucie więzi i potrzebę działania, a także kształciły umiejętności manualne, 
wykorzystując różne techniki artystyczne i szeroko pojęte metody rewalidacji. Podejmowane działania sprzyjały 
włączaniu podopiecznych w życie grup rówieśniczych i życie społeczne. Efekty pracy z zajęć były prezentowane 
podczas jarmarków bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

Dzięki działalności Stowarzyszenia w 2019 roku prowadzona była również terapia przez taniec. Dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyły w zajęciach tanecznych, które sprzyjały wzrostowi poczucia własnej 
wartości i wzmacniały poczucie przynależności grupowej. Taniec pozwalał także wyzwolić pozytywne emocje. Dzieci 
uczyły się radzenia sobie z tremą i stresem, a także przyswajały pozytywne wzorce społeczne. Nabywały również 
umiejętność zachowania się w miejscach publicznych. Swoją pracę uczniowie prezentowali podczas uroczystości 
szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dzierżoniowie, podczas uroczystości 
organizowanych z ramienia Stowarzyszenia, a także podczas jarmarków bożonarodzeniowych i wielkanocnych. 
Stowarzyszenie dofinansowało zakup strojów dla grupy tanecznej w wysokości 140 zł.

W styczniu 2019 Stowarzyszenie dofinansowało wyjście do kina na projekcję filmu „Magiczne drzewo” w ramach 
uspołeczniania dzieci i młodzieży i stworzenia możliwości udziału w życiu kulturalnym. Koszt dofinansowania wynosił 
180 zł

W marcu 2019 Stowarzyszenie współuczestniczyło w organizacji zabawy ostatkowej i tłustego czwartku. W tym celu 
dofinansowało zakup pączków w kwocie 139,20 zł.

W kwietniu 2019 w ramach wspierania działań nauczycieli Stowarzyszenie zaprosiło Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy na warsztaty pieczenia pierników w . W tym celu opłaciło wynajem autobusu dla uczniów kwotą 380 
zł. Było to konieczne ze względu na dużą liczbę uczestników warsztatów.
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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)

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

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W maju 2019 zorganizowana była nieodpłatna konferencja „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”. W 
tym celu Stowarzyszenie zaprosiło psychiatrę na prelekcję skierowaną w szczególności do rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością. Frekwencja potwierdziła, że tego typu spotkania są niezbędne i wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców, dając możliwość wymiany doświadczeń dla lepszego startu dzieci i warunków rozwoju w 
środowisku szkolnym jak i poza nim. W konferencji wzięli udział rodzice, nauczyciele i terapeuci z terenu powiatu 
dzierżoniowskiego i ościennych. Koszt zadania wyniósł 883,27 zł.

W tym samym czasie Stowarzyszenie współorganizowało wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Krakowa, dla 
grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Kwota wsparcia wyniosła 1820,44 
zł.

W czerwcu 2019 Stowarzyszenie współuczestniczyło w realizacji zadania projektu edukacyjnego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, polegającego na organizacji gry miejskiej „Dzierżoniów – moje miasto” dla 
uczniów szkół z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 262,58 zł.

W październiku 2019 Stowarzyszenie współuczestniczyło w organizacji wycieczki edukacyjnej do Twierdzy Kłodzkiej 
dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie, wydając na ten cel kwotę 550 
zł.

W grudniu 2019 zorganizowane były warsztaty edukacyjne w Stajni Podolin, za kwotę 591,97 zł.

Członkowie Stowarzyszenia prowadzili szereg zajęć uświadamiających dzieciom i młodzieży problemy, jakie 
napotykają osoby ze spektrum autyzmu. W tym celu zorganizowano również Marsz Świadomości ulicami 
Dzierżoniowa, podczas którego dzieci i młodzież wraz z opiekunami rozdawała ulotki tematyczne, pamiątkowe 
długopisy oraz balony zachęcając do akcji „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu przełącz się na 
niebieski”. Podejmując powyższe działania, Stowarzyszenie miało możliwość zaprezentowania swojej działalności.

W roku 2019, od marca do listopada, Stowarzyszenie prowadziło projekt „Ja i cztery łapy” w ramach zadania 
publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kwocie 3.000 zł. Z udziałem środków 
własnych całkowity koszt realizacji zadania publicznego wyniósł 3610,36 zł.

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

70

0
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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

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.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wzbogacanie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zadanie pozwoliło 
uczestnikom kontynuować pracę z psem, jako 
ulubionym terapeutą. Pomogło wejść do świata 
zwierząt i zobaczyć ich pracę od drugiej strony. 
Utrzymać zdobytą już wiedzę i umiejętności. Wpłynęło 
pozytywnie na psychikę oraz stan emocjonalny 
uczestników. Zachęciło ich do okazywania dobroci i 
opiekuńczości, co na pewno zaprocentuje na przyszłość, 
szczególnie, gdy uczestnicy rozpoczną Zycie na własny 
rachunek. Rodzaj zajęć zależał od klasy, grupy, do której 
zajęcia były kierowane.

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wspieranie rozwoju komunikacji alternatywnej 
niemówiących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. nW 
tym celu zostały zakupione dwa tablety, które służą jako 
protezy mowy. Za pomocą programów LetMeTalk i 
Gadaczek PRO, uczniowie uczą się porozumiewać w 
sposób pozawerbalny, tak by być dobrze zrozumianym 
przez środowisko, w którym żyją, uczą się i spędzają 
czas wolny. Powoduje to obniżenie napięcia, 
spowodowanego brakiem możliwości wyrażania swoich 
potrzeb. Protezy mowy zwiększają poczucie 
bezpieczeństwa, poczucie przynależności do grupy, oraz 
poczucie własnej wartości. Na realizację zadania 
wydatkowano kwotę 1199 zł.

0,00 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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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) 8 221,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 997,60 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) 5 224,15 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 152,81 zł

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 2 997,60 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. 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)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9 988,22 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2 926,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 988,22 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 766,47 zł
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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

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

1 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

23 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 - 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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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)

6 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 100,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 100,00 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)

100,00 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

100,00 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

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji
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