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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina GRĘBÓW

Powiat TARNOBRZESKI

Ulica UL. DOLAŃSKICH Nr domu 142 Nr lokalu 

Miejscowość GRĘBÓW Kod pocztowy 39-410 Poczta GRĘBÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
ankadrozd@hotmail.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18038219200000 6. Numer KRS 0000303263

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

Anna Drozd Prezes TAK

Irena Beata Zając Wiceprezes TAK

Lucyna Wielgosz Skarbnik TAK

Joanna Dul Członek TAK

Anna Dec Członek 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

Dorota Zych Wiceprzewodnicząca TAK

Marcin Rąpała Przewodniczący TAK

Alicja Kruk Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY "S.O.S."

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Zadania publiczne dofinansowane z Powiatu Tarnobrzeskiego : Piknik Integracyjny, oraz  „Pokaż , co 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

potrafisz-  konkurs ekologiczny” 
W Pikniku wzięli udział  rodzice wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Grębowie i  wychowankowie placówki wraz ze swymi opiekunami- wychowawcami oraz uczestnicy 
zajęć  Wczesnego Wspomagania Rozwoju z rodzicami. W ramach projektu prowadzone były zajęcia 
teatralne  oraz manualno – plastyczne, została  opracowana gazetka  okolicznościowa: „Wieści 
Pałacowe”, poświęcone tematyce Dnia Matki. Piknik uatrakcyjniło wspólne biesiadowanie przy 
potrawach przygotowanych przez uczniów szkoły zawodowej pod opieką nauczycieli  praktycznej nauki 
zawodu. Ponadto zorganizowano Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną.  Dodatkową atrakcją Pikniku była przejażdżka  konna zorganizowana w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Esteka” oraz zabawy z pieskiem z elementami dogoterapii 
prowadzone przez dogoterapeutę. Ponadto dla dzieci zorganizowano „kącik zabaw”, gdzie miały one 
możliwość wzięcia udziału w loterii fantowej,  malowaniu twarzy oraz wykonywały prace plastyczne. 
Rodzice otrzymali wykonane przez młodzież pod opieką wychowawców-laurki oraz stroiki. Wkład 
własny- wykonano  47 godzin pracy społecznej.
W konkursie udział wzięło  45 osób z 8 placówek opiekuńczo wychowawczych, tj. SOSW w Grębowie, 
SOSW w Mielcu,  SOSW w Ropczycach, Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, Zespół Szkół 
Specjalnych w Stalowej Woli,  Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie, Dom Dziecka w Skopaniu i Domy  
dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. Dzięki udziałowi  w Konkursie uczestnicy  mieli możliwość rozwijania  
swoich zainteresowań i indywidualnych  uzdolnień,  rozwijania ekspresji ruchowej i muzycznej  oraz 
poszerzyli wiedzę z dziedziny ekologii. Przygotowując się  do udziału w Konkursie wychowankowie  
uczestniczyli w zajęciach, podczas których ćwiczyli dykcję, doskonalili umiejętności wokalne i aktorskie 
oraz przełamywali własne słabości i bariery związane z występem scenicznym przed szerszą  
publicznością.  
Do realizacji zadania zakupiono materiały do wykonania dekoracji świetlicy, w której odbywał się 
konkurs, materiały biurowe do wykonania zaproszeń i dyplomów, uczestnicy  otrzymali  dyplomy, 
nagrody i upominki, oraz poczęstunek. 
Wkład własny- wykonano  50 godzin pracy społecznej.
2. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Grębowie (zajęcia manualno- plastyczne, informatyczne, techniczne, kulinarne). 
Zakupiono m.in. materiały plastyczne, dekoracyjne, stroje harcerskie, laptop, tablet, dyski SSD.
3. Organizacja zbiórki publicznej
4. Realizacja projektu „Aktywni Razem” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.
Do grudnia 2016 ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 80 dzieci, w tym 49 dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną, będących wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Grębowie oraz  31 dzieci z zaburzeniami w rozwoju, zamieszkałych na terenie 
gminy Grębów i/lub uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW, 52 rodziców 
i 7 wolontariuszy.
Dzieci brały udział w różnego typu zajęciach  (zajęcia logopedyczne - 20 dzieci, hipoterapia -20 , zajęcia 
rozwijające  funkcje poznawcze i manualno - plastyczne -17 ). Na potrzeby realizacji zajęć zakupiono 
m.in.  laptop ze specjalistycznym oprogramowaniem do terapii logopedycznej, pomoce dydaktyczne, 
filmy, gry edukacyjne, materiały.
Rodzice uczestniczyli w warsztatach o tematyce:
„Moje dziecko nie mówi i co dalej? Zabawy rozwijające mowę i komunikację dziecka.”
„Rozwój prawidłowy a zaburzony, problemy biomedyczne, neurologiczne i sensoryczne u dzieci ze 
spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju” .
Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistów- członkinie Stowarzyszenia- jako praca społeczna- 4 
godziny pracy.
W bibliotece SOSW została zorganizowana wypożyczalnia pomocy i fachowej literatury. Zostały 
zakupione pomoce (148 pozycji) oraz literatura (39 pozycji).
Pięcioro wolontariuszy uczestniczyło w szkoleniach teoretycznych i praktycznym z zakresu wolontariatu 
ukierunkowanego na wspieranie osób z zaburzeniami w rozwoju i rehabilitacji za pomocą hipoterapii, 
obsługi koni w hipoterapii, podstaw bezpieczeństwa podczas zajęć hipoterapeutycznych, 
prowadzonych jako praca społeczna.
Wsparciem z zakresu logopedii i hipoterapii zostało objętych 31 dzieci z terenu gminy Grębów oraz 8 
dzieci- uczniów SOSW w Grębowie.
44 dzieci zostało objętych wsparciem w ramach zajęć "Aktywnie spędzamy czas wolny" w tym 8 wzięło 
udział w cyklu wyjazdów edukacyjnych "Zaopiekuj się mną". Został zorganizowany wyjazd do kina 
"Ballada" w Stalowej Woli na film "Za niebieskimi drzwiami", 2 wyjazdy do schroniska dla psów 
"Chrońmy zwierzęta" w Tarnobrzegu (Machowie), 2 wyjazdy do Domku Myśliwskiego we Wydrzy, 2 
wyjazdy do stadniny koni w Grębowie. Odbyło się 24 godziny zajęć rozwijających funkcje poznawcze, w 
tym 12 godzin zrealizowano w internacie oraz 12 godzin w szkole, 24 godziny z j. angielskiego, w tym 12
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

116

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 godzin realizowanych na terenie stadniny koni należącej do Stowarzyszenia "Esteka". W wyjeździe do 
kina uczestniczyło 33 uczniów SOSW.
W czerwcu 2016 został zorganizowany Piknik Integracyjny.
W realizacji wszystkich działań udział wzięło 5 wolontariuszy oraz 19 członków Stowarzyszenia. 
Zostało wypracowanych łącznie 243 godziny wolontariatu.  
Wolontariusze wypracowali 160 godzin asekuracji na zajęciach hipoterapii + 3 godziny na pikniku
Członkowie Stowarzyszenia wypracowali :
- 24 godziny zajęć rozwijających funkcje poznawcze i plastyczno- manualne
- 12 godzin obsługi Punktu Konsultacyjnego przez specjalistów
- 6 godzin szkolenia dla wolontariuszy
- 4 godziny warsztatów dla rodziców
- 8 godzin pracy przy przygotowaniu poczęstunków
- 14 godzin opieki podczas cyklu  wyjazdów „Zaopiekuj się mną”
- 12 godzin opieki podczas wyjazdu do kina.
Na potrzeby realizacji projektu "Aktywni Razem" Stowarzyszenie sfinansowało badania lekarskie 
niezbędne do objęcia uczestników wsparciem w postaci zajęć hipoterapii.
5. Pozyskanie darowizny rzeczowej na organizację warsztatów kulinarnych "Spotkanie z Kuchnią" 
organizowanych w SOSW w Grębowie.

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

94.99.Z Tworzenie 
optymalnych warunków 
rozwoju wychowanków 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego 
w Grębowie (m.in. poprzez  
doposażanie pracowni, 
zakup pomocy i materiałów 
na zajęcia organizowane w 
szkole i internacie SOSW, 
organizację wyjazdów 
kulturalnych i 
edukacyjnych, organizację 
zajęć specjalistycznych i 
rozwijających)
85.59.B Organizowanie 
warsztatów, szkoleń, 
konferencji z zakresu 
edukacji i, wychowania i 
rewalidacji (warsztaty dla 
rodziców w ramach 
projektu „Aktywni Razem” 
o tematyce dotyczącej 
zaburzeń w rozwoju dzieci 
oraz uzyskiwania pomocy w 
tym zakresie)

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

86.90.E Organizowanie 
zajęć specjalistycznych 
(zajęcia logopedyczne w 
ramach projektu Aktywni 
razem dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju 
mowy z terenu Gminy 
Grębów)
86.90.E Organizowanie 
zajęć hipoterapii ( w 
ramach projektu Aktywni 
razem dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju z 
terenu Gminy Grębów)
85.59.B Organizowanie 
warsztatów, szkoleń, 
konferencji z zakresu 
edukacji i, wychowania i 
rewalidacji (warsztaty dla 
rodziców w ramach 
projektu „Aktywni Razem” 
o tematyce dotyczącej 
zaburzeń w rozwoju dzieci 
oraz uzyskiwania pomocy w 
tym zakresie)

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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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 wyników/zysków i strat) 86,863.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15,193.78 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) 71,669.53 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6,161.78 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)

82,655.35 zł

0.00 zł

0.00 zł

146.14 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 71,669.53 zł

82,801.49 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 82,801.49 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

4,061.82 zł

Druk: MPiPS 5
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 5,682.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,471.80 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1 Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia 2,471.80 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

2,887.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

26.00 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 34,480.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34,480.00 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

718.33 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,015.00 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

Druk: MPiPS 7



-

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Drozd/29.03.2017r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiat Tarnobrzeski 2

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

Druk: MPiPS 8


