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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica OS. RUSA Nr domu 4 Nr lokalu 61

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-245 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61 876 90 71

Nr faksu nie posiadamy fa E-mail gas@amu.edu.pl Strona www www.pomoznamchodzic.gov

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63455302400000 6. Numer KRS 0000182717

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 Gąsowska Prezes Fundacji TAK

Barbara Niesuchorska Członek Zarządu TAK

Teresa Kowalczykowska Członek Zarządu TAK

Grzegorz Krzyśko 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

Wioletta Patroniak Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej

TAK

Bogumiła Antczak-Kupracz Człnek Rady Nadzorczej NIE

Romualda Bregier-
Jarzębowska

Członek Rady 
Nadzorczej

NIE

Małgorzata Mikuła Członek Rady 
Nadzorczej

NIE

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO "POMÓŻ NAM CHODZIĆ"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



1. Działanie wolontariatu studenckiego i uczniowskiego
 W roku 2014 wolontariusze naszej fundacji (studenci, a także inne osoby) pełnili rolę opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych podczas imprez szkolnych (akademie, zabawy szkolne, festyny). Pomagali dzieciom 
niepełnosprawnym w odrabianiu zadań domowych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych zarówno na terenie 
szkoły jak i czasie wolnym od zajęć. Od 2013 roku  wolontariusze pomagają także studiującym na 
różnych uczelniach niepełnosprawnym. Jest to pomoc w dojeździe na zajęcia, w bibliotekach, w 
przygotowaniu do zajęć oraz pomoc w czasie praktyk pedagogicznych i zawodowych. W ramach 
wolontariatu przygotowujemy uczniów szkół średnich do matury – szczególnie dotyczy to matematyki i 
języków obcych.

2. Bezpłatną rehabilitację dla dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym
 Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 2014,  prowadziliśmy bezpłatną, kompleksową rehabilitację 
dla dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne 
obejmowały kilka osób i odbywały się systematycznie przez cały rok. Zajęcia prowadzą doświadczeni w 
wieloletniej pracy z dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowym: rehabilitanci pani dr Kazimiera 
Małolepsza, pan mgr Filip Kukuła oraz masażysta i bioenergoterapeuta pan Bogdan Bratka. W roku 
2014 opłaciliśmy lub dofinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci wraz z opiekunami. 
3.Bezpłatna pomoc w nauce
 Bezpłatną pomoc w nauce jest jedną z najważniejszych form pracy wolontariatu fundacji, a w roku 
2014 uczestniczyli w niej:  pani  mgr Małgorzata Dybza, pani dr Romualda Bregier-Jarzębowska, pani 
mgr Bożena Balwińska, pani mgr Justyna Cichos, pani mgr Teresa Kowalczykowska. Są to pracownicy 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz nauczyciele z poznańskich liceów. Szczególnie ważna 
jest dla nas udzielana przez nich pomoc w nauce języków obcych, matematyki i chemii.

4. Bezpłatna pomoc logopedyczna
 Od początku istnienia naszej fundacji współpracuje z nami pani mgr Barbara Karczmarek, 
doświadczony logopeda. Przez cały kolejny rok bezpłatnie konsultowała, a także prowadziła 
systematyczne zajęcia logopedyczne ze skierowanymi przez fundację niepełnosprawnymi dziećmi i 
studentami.

5. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w Skokach 
 W ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w Skokach, z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych wszystkie dzieci otrzymały sfinansowane przez nas paczki. 

6. Bezpłatna pomoc prawną
 W roku 2014, w ramach współpracy naszej fundacji z Kancelarią Prawną Grzybkowski & Guzek, Poznań 
ul. Dominikańska 3, bezpłatnej pomocy prawnej udzielał osobom skierowanym przez fundacje, pan 
mecenas Tomasz Grzybkowski. 
Pan Mecenas Tomasz Grzybkowski sprawuje także bezpłatnie opiekę prawną nad fundacją.

7. Współpraca z informatykami
 W roku 2014 pomagali nam informatycy: panem pan Michał Ruszczyński i pan Mariuszem 
Kowalczykowski. Pomoc ich polega na doradzaniu i pomaganiu przy zakupie sprzętu komputerowego, a 
także naprawie komputerów naszych podopiecznych. Ich pomoc jest dla nas szczególnie cenna, gdyż 
dla większości naszych dzieci i studentów komputer to podstawowa pomoc w procesie edukacyjnym.

8. Współpraca z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej „Arkadia” w Zielonej Górze
 W  roku 2014 kontynuowaliśmy współpracę z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej „Arkadia” w Zielonej 
Górze. W ramach tej współpracy udało się wyposażyć Ośrodek w nowe pomoce i sprzęt. 

9. Współpraca z psychologami
 Osoby skierowane przez fundację otrzymują bezpłatną pomoc psychologiczną. Współpracują z naszą 
fundacją pani mgr Aneta Biedrzycka oraz pan dr Jerzy Gąsowski.

10. Współpraca z Zakładem Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
We współpracy z Zakładem Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziliśmy aukcję prac plastycznych studentów Wydziału z 
przeznaczeniem na pomoc w rehabilitacji studenta socjologii Wydziału Nauk Społecznych Marka 
Suwezdy. Aukcja odbyła się21 maja 2014 roku w ramach corocznego festiwalu kultury studentów 
Kulminacje.
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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)

90

0

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
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

rehabilitacja
Podobnie jak w 
poprzednich latach 
prowadziliśmy bezpłatną, 
kompleksową rehabilitację 
dla dzieci i młodzieży z 
dziecięcym porażeniem 
mózgowym. Indywidualne 
zajęcia rehabilitacyjne 
obejmowały kilka osób i 
odbywały się 
systematycznie przez cały 
rok. Zajęcia prowadzą 
doświadczeni w wieloletniej 
pracy z dziećmi z 
dziecięcym porażeniem 
mózgowym: rehabilitanci 
pani dr Kazimiera 
Małolepsza, pan mgr Filip 
Kukuła oraz masażysta i 
bioenergoterapeuta pan 
Bogdan Bratka. W roku 
2014 opłaciliśmy lub 
dofinansowaliśmy turnusy 
rehabilitacyjne dla dzieci 
wraz z opiekunami. 
Osoby skierowane przez 
fundację otrzymują 
bezpłatną pomoc 
psychologiczną. 
Współpracują z naszą 
fundacją pani mgr Aneta 
Biedrzycka oraz pan dr Jerzy 
Gąsowski.
We współpracy z Zakładem 
Edukacji Artystycznej 
Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 
przeprowadziliśmy aukcję 
prac plastycznych 
studentów Wydziału z 
przeznaczeniem na pomoc 
w rehabilitacji studenta 
socjologii Wydziału Nauk 
Społecznych Marka 
Suwezdy. Aukcja odbyła 
się21 maja 2014 roku w 
ramach corocznego 
festiwalu kultury studentów 
Kulminacje.
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działalność charytatywnej W ramach działalności 
fundacji kontynuujemy 
bezpłatną pomoc w nauce, 
a w roku 2014 uczestniczyli 
w niej:  pani  mgr 
Małgorzata Dybza, pani dr 
Romualda Bregier-
Jarzębowska, pani mgr 
Bożena Balwińska, pani mgr 
Justyna Cichos, pani mgr 
Teresa Kowalczykowska. Są 
to pracownicy 
Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu 
oraz nauczyciele z 
poznańskich liceów. 
Szczególnie ważna jest dla 
nas udzielana przez nich 
pomoc w nauce języków 
obcych, matematyki i 
chemii.
Od początku istnienia 
naszej fundacji 
współpracuje z nami pani 
mgr Barbara Karczmarek, 
doświadczony logopeda. 
Przez cały kolejny rok 
bezpłatnie konsultowała, a 
także prowadziła 
systematyczne zajęcia 
logopedyczne ze 
skierowanymi przez 
fundację 
niepełnosprawnymi dziećmi 
i studentami.
W ramach współpracy z 
Katolickim 
Stowarzyszeniem „Wesołe 
Misie” w Skokach, z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Świąt Wielkanocnych 
wszystkie dzieci otrzymały 
sfinansowane przez nas 
paczki.
W roku 2014, w ramach 
współpracy naszej fundacji 
z Kancelarią Prawną 
Grzybkowski & Guzek, 
Poznań ul. Dominikańska 3, 
bezpłatnej pomocy prawnej 
udzielał osobom 
skierowanym przez 
fundacje, pan mecenas 
Tomasz Grzybkowski. 
Pan Mecenas Tomasz 
Grzybkowski sprawuje 
także bezpłatnie opiekę 
prawną nad fundacją.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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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) 54,367.34 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54,363.87 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) 3.47 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

63,686.91 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

197.10 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot 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 0.00 zł

63,884.01 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 63,884.01 zł

Druk: MPiPS 7
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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 54,363.87 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 63,686.91 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 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 60,937.00 zł

2 Działalność charytatywna 2,749.91 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

-9,516.67 zł

0.00 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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)

30.00 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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

Druk: MPiPS 9



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

organizacji

Anna Gąsowska
Barbara Niesuchorska Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 10


