Rocznesprawozdanie merytorycanez działa|
ności
organizaciipożytkupub|iczneBo

Ministerstwo Pracy
i PolitykiSpołecznej

za rok 2013

o
.
.
.

Formulon należy wypełnićw języku polskim;
sprawozdawca wypełnio tylko przeznoczone dlo niego białe pola;
W trokcie wypełnianioformulorza istniejemożliwość
dodawanio wierszy oraz zawijanio tekstów w poloch;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informocje, noleży wstowić pojedynczy znak myślniko(_)'

Data zamieszczenia sprawozdania

2014-07-09

|. Dane organizacjipożytkupub|icznego
1. Nazwa organizacji

FUNDACJAL'ARCHE

2. Adres siedzibyi dane
kontaktowe

Kraj

GminaWIELICZKA

Ulica

POLSKA

Województwo

MAŁoPoL5K|E

Powiat WIELICKI

Nr domu336

Nr lokalu

Miejscowość
Śleoztuowtcg Kod pocztowy32-020

POCZTAWIELICZKA

Nr te|efonu 51036724Ą

Nr faksu

Stronawww www.larche.org.pl

E-mail
f undacja @ |arche.org.pl

3. Data rejestracjiw KrajowymRejestrzeSądowym

pożytku
4. Datauzyskania
statusuorganizacji
publicznego
5. Numer REGON

003902s0700000

7' Składorganuzarządzającego
organizacji
lNdlpżv wniśdć imirnn. na?wiśkd rrn, infnrmf,riP n fi/nkcii

Druk: MPiPS

Łft.Ąo.Ąfrl
2004-05-11
00000s4452

6. Numer KRS
Imięi nazwisko

Funkcja

De DoliwaZie|iński
WojciechAleksander

CzłonekZarządu

TAK

Andrzej KrzysztofNowotny CzłonekZarzqdu

TAK

IerzyPawełHeyde|

CzłonekZarządu

TAK

RobertStanisławśmigieI

Przewodniczący
Zarzqdu
Fundacji

TAK

BojanaBeata Bujwid
Sadowska

CzłonekZarzqdu

TAK

Maciej Przyślewicz

CzłonekZarządu

TAK

Wojciech Frontczak

CzłonekZarzqdu

TAK

MagdalenaAnna Kotowska CzłonekZarzqdu

TAK

DariuszPiotr Grzegorek

TAK

CzłonekZarządu

Wpisany do KRS

8. Składorganukontrolilub nadzoruorganizacii
(Należy wpisać imiona, nazwisko oraz informocje o funkcji
pe]nionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

9. Cele statutoweorganizacji
(Należy opisać cele na podstowie statutu orgonizocji)

pomocyosobomz niepełnosprawnościq
Ce|emFundacjijest świadczenie
poprzez
zakładaniei utrzymywanie
intelektualną,W szczególności
życieWe wspó|nocieo charakterzerodzinnym,
ośrodkówumożliwiajacych
organizowaniepracy
rozwój indywidualnywe wszystkichpłaszczyznach,
promocję
zdrowia po|egajaca
i
ochronę
oraz
stosownejdo ich moż|iwości
z
osób
i
rehabiIitacji
medycznej
na organizowaniuopieki
KartytJArche.
o
zasady
w
oparciu
inte|ektuaInq
niepełnosprawnościq

Fundacjarea|izujeswój ce| poprzez :
domów - wspó|notĘpu
1' Tworzeniei utrzymywanieniewie|kich
asystentów i
rodzinnego,skupiajqcychosoby z niepe|nosprawnościq,
wolontariuszy.
10. Sposób realizacjicelów statutowychorganizacji
2. Promowaniei rozwijanieidei wolontariatu.
pracy.
(NoleĄ opisać sposób reolizocji celów stotutowych orgonizacji no 3. organizowanieWarsztatów
gospodarczej
w krajui zagranicq'
pod stowie statutu orga nizocj i)
4. Możeprowadzićdziała|ności
(m.in.|ekarz,psycho|og,
i współpracęze specja|istami
5. Rehabilitację
6. Budowaniepartnerskichrelacjiz lokalnymii regionalnymiinstytucjami,
sqsiedzkim.
a takżekontaktyze środowiskiem
organizacjami
7. Tworzeniekręguprzyjaciół.
i
8' oddziaĘwaniena opiniępub|icznqpoprzezukazywaniewartości
(m.in.poprzezkampanieinformacyjno.
godności
osobyniepełnosprawnej
promocyjne),
zbieżnąz
9. Współpracęz innymi insĘtucjamiprowadzqrymidziałaIność
celamiFundacji.
i usługidoradczezwiqzane
edukacyjno- szko|eniowa
10. Działalność
prob|emowoz obszaramizainteresowańFundacji.
11. organizowaniekonferencji,szkoleń,sympozjów,warsztatów i
seminariów.
wydawniczqzwiązanaprob|emowoz obszarami
12. DziałaIność
zainteresowańFundacji.
na
13. Wspieranieaktywizacjizawodowejosób niepełnosprawnych
otwartym rynku pracy.
14. Tworzenienowych i doskonalenieistniejqcychinstrumentów
osób niepełnosprawnych.
zwiększającychmożliwości
15. Wspieranieosób zagrożonychwyk|uczeniemspołecznymi ich rodzin.
16. Prowadzeniei wspomaganiebadań naukowychzwiązanych
probIemowoz obszaramizainteresowańFundacji.
ro|niczej'
17. Prowadzeniedziałalności
wskazanaW tym paragrafiebędzieprowadzonaodpłatnie,jak
Działa|ność
i nieodpłatnie.

||.chara@

działa|ności
oĘanizacii po'żytkupuH|cznę3o w okrsie spra*ozdawcurym

pożytkupublicznego
1. opis dzialalności

Druk: MPiPS

1'1.opis głównych
dzia|ańpodjętych
przezorganizację

1. Prowadzeniedomów pomocyspołecznej
intelektualnq'
d|adorosĘchosób z niepełnosprawnościq
2. Tworzeniei prowadzeniedomów-wspólnottypu rodzinnegodla osób z niepetnosprawnościq
i terapiazajęciowa'
rozwój osobistyosób, rehabilitacja
, asystentówi wo|ontariuszy,
ProwadzenieośrodkaWsparciaDziennego.
Realizacjaprojektubudowy centrum Dydaktyczno- opiekuńczegowe Wrocławiuprzeznaczonegona
DPSoraz zespółmieszkańchronionychd|aosób dorosĘchz niepełnosprawnością
inte|ektualnq.
5' Prowadzeniezespotumieszkańchronionychdla osób z niepełnosprawnościq
inte|ektuaInq.

Przygotowywanie
na otwartyrynekprarypoprzea
osób niepełnosprawnych
do wejścia

uczestniczeniew WTZ-achoraz szkoleniachz treneramiw tematyce pracy zawodowej.
, Realizacjaszkoleń podnoszqcychwiedzę i umiejętności
kadry,wo|ontariuszyi rodziców sprawujqcych
iekęnad osobamiz niepełnosprawnościq
inte|ektuaIną'
Zachęcanieosób z zewnqtrzdo angażowania
się w życiewspólnoĘ, pomocw pracachdomowychi
nad osobaminiepełnosprawnymi
w ramachwo|ontariatu.
. Współpracaz innymiinstytucjamiprowadzqcymidziała|ność
zbieżnqz celamiFundacji.
10. DziałaIność
wydawniczazwiqzanaproblemowoz obszaramizainteresowańFundacji.
11. Wypracowywaniestandardów usługopiekuńczychw matychdomach pomocy dla osób z
niepełnosprawnościq
intelektuaIną.

przez
prowadzonej
1.2.Zasięgterytorialny
publicznego
pożytku
lności
organizacjędziała
(Naleźy wskazaćjednq lub więcej pozycji)

n

przysiótek)
(osiedIe,
najbliższe
wieś,
sqsiedztwo
dzie|nica,
sołectwo,

!

gmina

tr

województwo

!

ki|kagmin

tr

ki|kawojewództw

fI

powiat

tr

caĘ kraj

n

ki|kapowiatów

n

pozagranicamikraju

2. |nformaciadotyczącaliczĘ odbiorców działańorganizacjipożytkupub|icznegow okresie sprawózdawczYm
2.1. Liczbaodbiorców działańorganizacji
oszocowoć liczbę odbiorców działań organizacji w okresie

w podzialena osobyfizycznei osobyprawne)

2.2. Informacjena temat
innych(niżwymienionychw
pkt 2.1)odbiorców, na rzecz
których organizacjadziałała
(Np. zwie rzęta' zaby tki)

nieodpłatneipoĄEku pub|icznegoorganizacjiw okresie $prat.Yozdawczyrn
3. |nformaciadotycząGadziała|ności
prowadziła
pożytku
pub|icznego
działalność
nieodpłatną
3.1.organizacja

3.2. uoteiy podać informację na temat pnedmiotu dliałotności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdowczym, wroz ze
wskazoniem sJer/y dziotalnościpożytku publicznego, o kórych
mowa w art. 4 ust.7 ustowy z dnia 24 kwietnio 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i a wolontaridcie (Dz. U. z 2070 r. Nr 234, poz.
7536,z późn.zm.), a toae kodu/ów PKD 2()07
tej działalności.Jeśliorgonizocja prowadzi
więcej niź3 rodzoje działalnościnieodpłatnej, naleźy podać
inIormocję na temdt trzech głównych rodzajów działalności(podanie
maksymalnie j kodów), zaczynojąc od głównego pnedmlonl

Druk: MPiPS

pożytku
SferadziałaJności
publicznego
działa|ność
na necz osób
niepełnosprawnych

pracowni
Prowadzenie
terapiizajęciowej
dla
niepełnosprawnych
mieszkańców,
działania
związanez rozwojem
osobistym,troskąo
Ieczenie
i indywiduaIną
rehabiIitację.
Działania
na rzeczintegracji
niepełnosprawnych
mieszkańców
ze
środowiskiem
lokalnym,
uczestniczenie
w
piknikach,
koncertach,
wystawach,targach,
tworzeniekręgu
przyjaciół
dla osób z
niepełnosprawnościq
inteIektuaIną,
oddziaływanie
na
opiniępub|iczną
poprzezukazywanie
rtościi godności

informacyjne,
wystawy
, konceĘ, spotkania,
itp.)Promowanie
wartości
osobyz
niepełnosprawnością
d|aspołeczeństwa
w
ramachwydazeń
publicznych,
promowanie
i
rozw'ljanie
idei
wolontariatu,
formacja
i szkolenia
pracownikówi
wolontariuszy.

il organizaciaprowadzi|adziała|ność
odpłatnąpożytkupublicznego

4.2. Nąleżvpodać tnformacJę
na temctpŻedmbtu dziffinoścl
odfiotneJorgonbacjtw okreslesprałłozdowym, wrozze
pżytku publlcznego,o lcórych
vlrkozantemsfeĄ dzlołdlności
nowa wort 4usLlustow zdnld 24lśwlcb|,o
2u)3 r. o dztdatnok,
publtąnego l o wolo,,tarlocie,o takźeladu/ów PKp 2007
otlpvltodajqcqo/ych tąj dzlołolnoki.Jeśti
orgonilftjd p|owadai
w,ęceJnlź3 rodzdE działolnoktoddatnej, noleĘ podaćlnformacJę
temat Wt główtryń rcdzaJów&IoHnokl (podqtle
3 kodów),pąwalqc ot,g}fu,efr Fzdntoat

Druk: MPiPS

poĄftku Przedmiotdziała|ności
Sferadzia|alności
NumerKodu(PKD)
publicznego
na rzecz osób
działalność
niepełnosprawnych

Prowadzenie
DPSdla 87.30.2
dorosłych
osób z
niepełnosprawnością
intelektualną.
Domy
wspó|notyL,Arched|a
osób z
niepełnosprawnością
inte|ekuaIną
z
opiekqi
całodobową
wyżywieniem
I opłata
za pobytw domu
L'Arche/

gospodarczą
organizacjaprowadzitadziafa|ność
Przedmioti opisdziałalności
Noleżypodń lnforma$ęna temotprzedmbtu dztoWn&t
oryonlmcii wra z opi*m EJ dztałoltokl w olcaie
teJdziałolności.
kśli orgonizacjoprowądzt
glospodarcąel,
nE 3 rodzoledztołalnośct
noleżypodać
no |f;'mdttrzed, q#wnychrodzaiów &iotdnośd
3 kodów),mapaJę od gtównegoprrennbal

(zgodniez rachunkiemwyników/ryskówistrat}
1. Łącznakwotapnychodów organizacjioglłem
pożytkupub|icznego
a}Przychodyz działa|ności
nieodpłatnej
b) Prrychodyz działa|ności
odpłatnejpożytkupublicznego
gospodarczej
c) Pnychodyz dziata|ności

2.1. Prrychodyz 1%podatkudochodowegood osób fizycznych

Druk:MPIPS

9t,379'L7zł

pub|icznych
2.2'Zeźródeł
ogółem:
of 4s Jrvu^vw

survPgJJNrLr.

w

ru4urrrgllru

2,0L3,416.13zl
PraEpr)uw

u ilildItsdLil

Pul,ilLzlty|.ll

197,889'00zł

państwa
b) ze środków
budżetu
jednosteksamorządu
c) ze środków
budżetu
terytoria|nego
państwowych
funduszyce|owych
d) ze środków
2,3.7eźródetprywatnych
ogółem:

0.00zł
L,o77,582.07
zł
737,845.06zl
787,45L.69zt

0.00zł

a) ze składekczłonkowskich
b) z darowiznod osób fizycznych

52L,L82.6Lzl

c) z darowiznod osób prawnych

f66,269.o8 zł

pub|icznej
(zbiórekpublicznych,
d) z ofiarności
kwest)

0.00zł

e) ze spadków, zapisów

0.00zł

f) z wpĘwów z majątku(w szczególności
sprzedaży|ubwynajmu składnikówmajqtkowych)

0.00zł

2.4.Z innych źródeł

7o9,962'52zł

3. |nformacieo sposobie'łrydatkowaniaśrodkorrpochodĘcYch z 1%podatku dochodowęo od osob fizycznych
3'1. Stan środkówpochodzqcychz 1%podatku dochodowegood osób fizycznychna pienrvszydzień
roku sprawozdawczego

L4,66L.68zl

kwoty pochodzqcejz 1%podatku dochodowegood osób fizycznychwydatkowanej
3'2. Wysokość
w okresiesprawozdawczymogółem

69,536.91zl

3'3' Działania,na które wydatkowanośrodkipochodzqcezLYo podatku dochodowegood osób fizycznychw okresie
sprawozdawczym(w szczególności
okreś|one
w pkt ||.1'1),oraz szacunkowekwoĘ przeznaczonena te dziatania
1 Wspólnota Poznań:koszĘ prowadzenia2 domów:media,żywność,
naprawy,opieka medyczna:
leki,opatrunki,inne art' medyczne,płaceprac.bezpośredniej
opiekinad osobami.

72,927.89zl

z Wspó|notaŚ|edzieiowice:ProwadzenieŚrodowiskowegoDomu Samopomocyw ś|edziejowicach,

27,249.43zł

ProwadzenieDomu Pomocy Społecznejw Śledziejowicach

3 Wspó|notaWarszawa:Wyżywieniei wynagrodzenia
4 Wspó|notaWrocław:wyjazdwakacyjnypodopiecznychDPs1 . żywność,
bi|etywstępu,wyjazd
wakacyjnypodopiecznychDPS1 - koszt paliwa,doposażeniemieszkańdla podopiecznychDPS2,
mieszkańchronionych.
doposażenie

8,737.97zt
10,621.62zl

przepisówo podatkudochodowym
w rozumieniu
3.4.Celeszczegółowe,
od osób fizycznych,
wskazaneprzezpodatników
podatkudochodowego
pożytku
publicznego
od osób fizycznych,
na któreorganizacja
najwięcej
wydatkowała
środków
pochodzących
z 1%podatkudochodowego
w okresiesprawozdawczym
wrazz wydanqkwotą
L Wspólnota Ś|edziejowice

27,f49.43 zl

2 Wspó|notaPoznań

22,927.89zt

3 Wspó|notaWarszawa

8,737.97zł

4 Wspólnota Wrocław

to,62l.62zł

Druk: MPiPS

{. lnformacieo poniesionychkosztachw okresie sprawozdawczym

KoszĘogołem:

4.1. KoszĘ organizacjiw okresiesprawozdawczymogółem:
pożytkupublicznego
a) kosztyz tytułuprowadzenianieodptatnejdzialalności
pożytkupub|icznego
b) koszĘ z Ętułu prowadzeniaodpłatnejdziałalności

W tym:wysokość
kosztów
finansowanaz 1%
podatku
dochodowegood
osób fizycznych

zł
3,833,982.03

69,536.91zt

2'580'379,62zł

69,536.91zt

363,47I.25zt

0.00 zł

gospodarczej
c) kosztyz Mułu prowadzenia
działa|ności

0.00zł

d) kosztyfinansowe

6,0t9.97 zł

e) kosztyadministracyjne

655,847.00zl

f) pozostałekoszty ogótem

228,264.L9 zl

0.00zł

4.2. Kosztykampaniiinformaryjnejlub rek|amowej
zwiqzanejz poryskiwaniem1%podatku
dochodowegood osób fizycznych

4,3M.8821

gospodarczej organizacji pożytku
5. Wlnik działalnościodpłatnej i nieodpłatnej pożytku pubIicznego lub działalności
publicznego w okresie sprawozdawcrym
nieodpłatnejpożytkupub|icznego
5.1.Wynik dziata|ności

589,162'38zł

odptatnejpożytkupub|icznego
5'2. Wynik działa|ności

36,681.M21

0.00zł

gospodarczej
5.3.Wynik działalności

przeznaczona
pożytku
pub|icznego
Wtym:wysokość
środków
na działalność

0.00zt

|V. KorzYstaniez uprawnieńw okresiesprawozdawczym
0.00 zł

|* z podatku dochodowegood osób prawnych

24,443.00
zł

|7 z podatkuod nieruchomości
f1. organizacjakorzystałaz następujqcych
zwolnień
(NaleĘ wskozoć jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
p rzyzn a n ego zwo Ini e ni a)

0.00zł

z podatkuod czynności
cywiInoprawnych

|_ z podatku od towarów i usług

0.00zł

[- z opłatyskarbowej

0.00zł

J- z opłatsqdowych

0.00zł

|_ z innychzwo|nień,jakich:

0.00zł

J_ nie korzystała
2. organizacjakorzystałaz prawa do nieodpłatnegoinformowaniaprzezjednostkipublicznej
radiofoniiitelewizji o prowadzonejdziałalności
nieodpłatnejpożytkupub|icznego,zgodnie zart.23a
ust. 1 ustawyz dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofoniii telewizji(Dz.U. z 2OLL r. Nr 43, po2.226,z
późn.zm.)
|- własność
|- użytkowaniewieczyste
l-

najem

|- użytkowanie

Druk: MPiPS

'3 Tak
t

Nie

3. organizacjakorzystalaz uprawnieniado nabyciana szczególnychzasadach
prawa Wtasności
lub prawa użytkowaniawieczystegonieruchomości
z zasobu
Skarbu Państwa |ubjednosteksamorząduterytoria|nego,Iub zawarłana
preferencyjnychwarunkachz podmiotamipub|icznymiumowy użytkowania,
najmu,dzierżawy|ub użyczeniaI przystugujejej w odniesieniudo Ęch
następujqceprawo:
nieruchomości

l- użyczenie

I

[. dzierżawa

I

|7 nie korzystała

(Należy wskozoćjednq lub więcej pozycji)

V. Perconelorganizacjipozytkupublicznegow okresiesprawozdawczym
t. Pracoulnicyoraz osoĘ świadczące
usługina podstawie umowy cyrri|noprawnel
1.1. Liczbaosób zatrudnionychw organizacjina podstawiestosunkupracy
(W odpowiedzi noleży uwzględnić wszystkie osoby zotrudnione w orgoniaocji no podstowie stosunku
procy (etat lub częśćetatu) w okresie sprawozdowczym, nowet jeśliobecnie nie sq już zotrudnione w
organizocji)

1.2. Przeciętnaliczbazatrudnionychw organizacjina podstawiestosunkupracy W przeliczeniuna
pełneetaĘ
(Aby określićpneciętne zatrudnienie noleży zsumowoć wszystkie osoby zotrudnione no podstowie stosunku procy w
poszczegóInych miesiqcoch w okresie sprawozdowczym (wroz z ułamkomi odpowiodajqcymi częścietatu, np.0,5 w
przypadku osoby zotrudnianej na pół etotu), dodać do siebie sumy zotrudnionych z 72 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokładnościqdo 7 miejsca po pnecinku)

64.0 osób

50.2 etatów

22'0osób

1.3. Liczbaosób w organizacjiświadczqcych
usługina podstawieumowy cywilnoprawnej
2. Członkowie
f-' Tak

2.1.organizacjaposiadaczłonków

a' Nie

0.00 osób fizycznych
v!óqtrt4q!J|

w6l

)Pl

wl.Eóv

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. organizacjakorzystałaze świadczeń
wykonywanychprzez wolontariuszy
(zgodnie z ustowq z dnid 24 kwietnio 2003 r. o dziołalnościpożytku publicznego i o wolontoriacie, wolontariuszomi sq osoby
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenio wykonujq świodczenio no rzecz orgonizacji, niezależnie od tego, czy sq to
osoby niezwiqzane z organizocjq, czlonkowie, pracownicy, osoby świadczqce usługi na podstowie umowy cywilnoprawnej
czy pnedstowiciele włodz orgonizocji)

3.2. Liczbawo|ontariuszywykonujqcychświadczenie
na rzeczorganizacjiorzez okres krótszv niż30
dni
(Kożdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz orgonizacji w
okresie sprowozdowczym i czosu procy)

w
ryrn

'' lek

': Nie

0.00osób

a) cztonkowieorganizacji,pracownicyorganizacji,osoby świadczqce
usługina podstawie
umowycywi|noprawnej,członkowieorganuzarządzającego

0.00osÓb

b) inne osoby

0.00osÓb

Druk: MPiPS

a) członkowieorganizacji,pracownicyorganizacji,osoby świadczqce
usługina podstawie
umowycywi|noprawnej,członkowieorganuzarzqdzającego

W
rym:

10.00osob
tt

^^

^-:L

olontoriusz powinien byćliczony Ęlko roz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykononych na necz o|gonizacji w
prowozdowczym)

b) inneosoby
przezokresg!lg!'g3ygi|[
wykonujqcych
na rzeczorganizacji
3.4.Liczbawo|ontariuszy
świadczenie
miesiecv
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko roz, niezależnie od liczby świodczeń wykononych na rzecz organizocji w
okre si e sprowozdawczy m)

w
rym:

a) członkowieorganizacji,pracowniryorganizacji,osoby świadczące
usługina podstawie
członkowieorganuzarzqdzającego
umowycylvi|noprawnej,
b) inne osoby

67.00osób
24.00osób

24.00osób
0.00osób

Vl. WYnagrodzeniaHrokrecie sprawordawclym
l.Łqczna kwota wynagrodzeń(brutto)wypłaconychprzez organizacjęw okresie sprawozdawczym

a) z tytułuumówo pracę
- wynagrodzeniezasadnicze
- nagrody

1,822,715.64
zł

1,428'826.30
zł
1'388'302.00
zł
0.00zł

- premie

15.616.35
zł

- inne świadczenia

24.9Q7.95
zł

b) z tytułuumów ct'lvilnoprawnych
przezorganizację
pracownikom
wyplaconych
2. Ęcznakwotawynagrodzeń
orazosobom
podstawie
usługina
umowyrywi|noprawnej,
w związkuz prowadzoną
działa|nością
świadcząrym
pożytku
pub|icznego
a) w związkuz prowadzonqdziała|nościq
odpłatnąpożytkupub|icznego
W
rym: b) w zwiqzkuz prowadzonqdziała|nością
nieodp|atnąpożytkupublicznego

393'889.34zł

1'540'513.33
zł
274,766.02zł
1,265,747.31zł

przezorganizację
pracownikom
wypłaconych
orazosobom
3' Łącznakwotawynagrodzeń
podstawie
ustugina
umowycywilnoprawnej
w zwiqzkuz prowadzonq
działalnościq
świadczącym
gospodarczą
organizacji

0.00zł

przeciętnegomiesięcznegowynagrodzenia(brutto)wyp|aconegocztonkomorganu
4. Wysokość
zarządzajqcego
organizacii,w|iczającwynagrodzeniezasadnicze,nagrody,premie i inne
oraz umowy cywilnoprawne
świadczenia
pneciętnemiesięczne
wynogrodzenie
naleźy:
kwoĘwynagrodzeń
wypłocone
wciqgu
7.zsumowoćwszystkie
Abyokreślić
(wliczdjqc
premiei inneświodczenio
wynogrodzenie
nogrody,
rokusprawozdawczego
zosadnicze,
orazumowy

0.00zł

cywilnoprowne);2. podzielić zsumowanq kwotę pnez 72 (miesięcy)

przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
wypłaconego
członkom
organu
5. Wysokość
{brutto)
wynagrodzenie
zasadnicze,
nagrody,premiei inneświadczenia
oraz
kontro|ilub nadzoru,wliczajqc
umowycywilnoprawne

0.00zł

(patrzkomenton do punku 4)

pneciętnego miesięcznegowynagrodzenia(brutto)wypłaconegoczłonkominnych,
6. Wysokość
niżorganu zarząózajqcego,kontro|i lub nadzoru, organów organizacji,wliczając wynagrodzenie
oraz umowy cywi|noprawne
zasadnicze,nagrody,premie i inne świadczenia
(potnkomentandopunktu4)

przeciętnego
(brutto)wypłaconego
pracownikom
7. Wysokość
miesięcznego
wynagrodzenia
wynagrodzenie
zasadnicze,
nagrody,premiei inneświadczenia,
w|iczając
orazosobom
organizacji,
świadczącym
ustugina podstawieumowYcywilnoprawnej
(potn komenton do punku 4)

Druk: MPiPS

0.00zł

151'892.97zł

(brutto)wypłaconego
miesięcznego
wynagrodzenia
najwyższego
członkom
organu
8' Wysokość
w|iczając
wynagrodzenie
zasadnicze,
nagrody,premiei inneświadczenia
oraz
zarządzającego,
umowycywilnoprawne

0.00zł

9. Wysokość
najwyższegomiesięcznegowynagrodzenia(brutto)wypłaconegoczłonkomorganu
kontro|i|ub nadzoru,wliczającwynagrodzeniezasadnicze,nagrody,premie i inne świadczenia
oraz
umowy cywilnoprawne

0.00zł

(brutto)wypłaconego
najwyższego
miesięcznego
wynagrodzenia
członkom
innych,
10.Wysokość
niżorganuzarzqdzaj4cego,
kontroliIubnadzoru,organóworganizacji,
wliczajqc
wynagrodzenie
zasadnicze,
nagrody,premiei inneświadczenia
orazumowycywi|noprawne

0.00zł

miesięcznegowynagrodzenia(brutto)wypłaconegopracownikom
11. Wysokość
najuryższego
oraz
organizacji,w|iczającwynagrodzeniezasadnicze,nagrody,premie i inne świadczenia,
wynagrodzeniawypłaconegoosobom świadczqcym
usługina podstawieumowy cywilnoprawnej
12' Dodatkoweuwagi doĘczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opiniq publicznq dodatkowymi uwogomi dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcji wnagrodzeń w orgonizacji, wówczas noleĘ wpisać
te uwdgi w przygotowone pole)

7 '555.74zł

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconychpŻez
organizacjęw okresie sprawozdawczymwynosi 1 822
715,64 PLN w tym zawiera się łącznakwotawynagrodzeń
wypłaconychprzez organizacjęw związku z prowadzoną
pożytkupub|icznegow
działa|nością
odpłatnąi nieodpłatną
wysokości1 540 513'33 PLN oraz łącznakwota
wynagrodzeńwypłaconad|a pracowników
w wysokości282202'31 PLN, ktÓra w
administracyjnych
sprawozdaniufinansowymzawańa jest w kosztach
administracyjnych.
NajwyŹszewynagrodzeniebyłowynagrodzeniem
jednorazowym.\Afusokośó
najwyższegowynagrodzenia w
kwocie 7555,74 stanowią:\Afinagrodzeniez tyt. Umowy o
pracę 4018+250,74ryezaftsamochodowy+287,00
jednorazowapremia+3000,00jednorazowa umowa
zlecenie.

V||.|nformaciao udzielonychpnezorganizacię pożytkupublicznegopołczkach pieniężnychw okresie sprawozdawc,Zym
i-' Tak

1. organizacjaudzie|ałapożyczekpieniężnych

t- I'iie

0.00z1

2' Wysokość
udzielonychpożyczekpieniężnych
3. statutowa podstawaprzyznaniapożyczekpieniężnych

V|l|. lnformaciao działa|ności
z|econe|oryanizaciipoffiu pubticznegopfizezoĘany administraciipub|iczne|w okresle
sprawozdawczym
1. organizacja
rea|izowała
zadaniaz|econeprzezorganyjednosteksamorzqdu
terytorialnego

{' lak

r Nie

2. lnformacjana temat głównychrea|izowanychzadań i kwot dotacjiotrzymanychna ich rea|izację
(Noleżypodoćnazwęzadania,jego główny(e)ceke), nozwęorgonuudzielającegodotacji oraz kwotępnyznonej dotacji)
Lp

Nazwa zadania

Cel(-e)zadania

7 Umowa ze starosta Powiatu Prowadzeniei finansowanie
WielickiegoFinansowana dziala|ności
WTZ dla 34 osób
przezPFRON i Powiat na
niepełnosprawnich
prowadzenieWTZ Aneks nr intelektualnie
t5ltlZOL3 z dnia 8.04.2013
do umowy z dnia 24.O42OO8
, aneks nr 16/ll/2o!3 z dnia
L9.L2.20L3 do umowy z
dnia 24.04.2008

Druk: MPiPS

Nazwa organu udzie|ającego
dotacji
StarostaPowiatu Wielickiego

Kwota
558,950.00zl

i finansowanie
Prowadzenie
dziatalności
DPS-udla 12 osób
niepełnosprawnych
Wielickiego na prowadzenie intelektualnie

2 Umowa nTPCPR/DPS-

Ś/zott-zots zawartaze
starostąpowiatu

itarostaPowiatuWielickiego

26/',70q00d

DPS oraz Aneks nr 5 z dnia
29.7L.2OL3

Prowadzenie
i finansowanie StarostaPowiatu Wielickiego
3 UmowaNR PcPR/ŚDsŚ/2011.2013
zawartaw dniu działa|nościŚos-u
dla 15 osób
niepetnosprawnych
23,L2.20toze starostą
powiatuwielickiegona
intelektualnie
i ze schorzeniami
prowadzenie
śos( łneksnr psychicznymi
5 z dnia29.11.2013)
4 UMOWA z dnia25.02.2013AdresatemzadaniapublicznegoStarostaPowiatuWielickiego
nr ESZ.524.1.6?.2OI3" sq dorosłeosobyz
d|a niepetnosprawnością
odkrywamyMałopolskę
intelektualną
i innymi
Wszystkich",
fizycznymi
dofinansowanego
ze
schorzeniami
podopieczni
FundacjifARCHE
Powiatu
środków
Wspó|noĘw Śledziejowicach(
Wielickiego
im
50 osób)towarzysząry
(2osoby)i
opiekunowie
(8 osób).
wo|ontariusze
Adresacizadaniapublicznego
są
powiatu
mieszkańcami
(wtym gmin
wielickiego
miejsko-wiejskichNiepołomic
i
gminwiejskichKłaja,
Wie|iczki,
Gdowa,Biskupic,
miast
Niepołomic
i WieIiczki).

162,971.00
zl

7,865.00zł

5 UMOWA zawartaw dniu
23.O7.2Ot3z
Województwem
Małopo|skim
przez
reprezentowanym
Województwa
Marszałka
Małopo|skiego
IETAP

Dofinansowanieze środkÓw
UrządMarszałkowski
w Krakowie
PFRON będącychw dyspozycji
Województwa Małopolskiego,,
Przebudowy i rozbudowy Domu
TerapiiZajęciowejo
Środowiskowy Dom
SamopomocyFundacjiARKA,
wraz przyłączeniami(
energeĘcznym i
kanalizacyjnymi instalacjami
wewnętrznymi( e|ektryczną,
co, cWU, kana|izacyjną,
gazowa iwenĘ|acja
mechaniczna,oraz publicznym,
utwardzonym zjazdem
drogowym i utwardzonymi
dojściami
i dojazdamioraz
rozbiórkę szamba na działkach
nr 367I 6, 368/ 2 i 37Ol 25 w
śledziejowicach
Gm.Wieliczka

325,694.4021

ę ProwadzenieDPS

opiekacałodobowa
nad
GminaWrocław
osobamiz niepełnosprawnościq
intelektuaInq

L6L,74O.O0z1

7 Przygotowanie
miejscaw

Otworzenie centrum
wielofunkcyjnego

celuutwoneniai
DPSoraz
orowadzenia
zespołu
mieszkań
chronionych

Druk MPIPS

GminaWrocław

78,7t6.542/'

8 Umowa z UrzędemMiasta Udzielaniewsparciaosobom
Poznaniarealizacjazadańz niepełnospr.
w ośrodkach
zakresupomocy społecznej dziennychi stacjon.
wg umowy ZSS111.526.L23.2012

UrzqdMiasta Poznania

9 WieIkopo|ski
Urzqd
Dziafaniana rzeczpoprawy
rl/ie|kopo|ski
UrządWojewódzki
Wojewódzki realizacjazadań iakości
życiaosób niepełnoz zakresupomocyspołecznejsprawnychi przewleklechorych
wg umowy PSt.946.3.25.20L3.7
3. W okresiesprawozdawczymorganizacjarea|izowała
zadaniaz|econeprzez organyadministracji
rzQdowej|ub państwowefunduszece|owe

300,000.00
zf

8,000.00
zl

6 Tak
i-' Nie

4. lnformacjana temat realizowanychzadań i kwot dotacji otrzymanychna ich rea|izację
(Noleżvpodoćnozwezodanio,ieoo ołównv|-dcel|-d' nazweoroonuudzielaioceaodotacii oro2 kwoteorzvznaneidotocii)
tp
Nazwazadania
Cel(-e)zadania
Nazwa organuudzie|ajqcegodotacji
1 RAZEM MoŻEMYWlĘcEJ

Udzielaniewsparcia16 osobom PFRON
niepełnosprawnym,
w tym 14
osobomniepełnosprawnym
intelektualnie
i 2 osobom
niepelnosprawnymruchowo w
ich naturaInym
środowisku
życiaw celu ich
usamodzielnienia
i integracji
społecznejoraz
przeciwdziafania
wykluczeniu
na skutekniepełnosprawności,
samotności
i niskiejpozycji
materialnej.
rozwijanie
umiejętności
komunikacjii
współpracyw grupie,
wzmocnieniesamooceny
beneficjentóworaz
inspirowanieich do
podejmowaniadziałań
samopomocowych.

Kwota

6o,542'62zł

2 projekt PFRON "Jestem

PFRON

60,000.00zi

3 projekt PFRON "Wzrost

Podniesieniekwalifikacji
PFRON
pracowników merytorycznych
p|acówekprowadzonychprzez
Fundację

LI9,665.2Lzl

Rehabilitacjazawodowa i
samodzielny,
dbam o siebie" społeczna
osób z
niepełnosprawnych

profesjonalizmuto lepsza
jakość
zyciaosób z
niepetnosprawnościq.,

lX. lnformaciadotyczącarea|izolalrych pnez organizaciępofiku publiczne3ow okresie sprauozdawcźYmzamórłrień
publicznydr
(Noleży
wpisaćrealizowone
zomówieniapublianew rozumieniu
(Dz.U.
ustowyz dnio29 stycznio2004r.- Prowozamówieńpublicznych
z 2070r. Nr 173,poz,759,z późn.zm.)orozte,dokórych nie stosujesiępnepisówulw.ustowy,
np.zamówlenia,kórych wortość
nie
pnekroctyła
wyrażonej
wzłotych
równowartości
kwoĘ74.(DaeurĄ
Tak
1. W okresiesprawozdawczymorganizacjarealizowałazamówienia publiczne

Nie

2. |nformacjana temat rea|izowanychzamówień i kwot otrzymanychna ich rea|izację
Lp

Przedmiotzamówienia

X. lnfomac|e uzup€łn|aiące

Druk: MPiPS

Nazwa organu

Kwota

posiadaco najmniej20%udziałówIubakcjiw kapitalezakładowym
lub co najmniej20%
1. Wykazspółek,w którychorganizacja
głosów
w organiestanowiąrym
ogó|nejIiczby
spółki
Lp

Nazwaspótki

Siedzibaspołki

%udziałów
lub akcjiw
kapitale

o/oudzialu w ogólnej
liczbiegłosów

jestfundatorem
2. Wykazfundacji,którychorganizacja
3. Informacjeo kontrolachprzeprowadzonychw organizacjiprzez organyadministracjipublicznejw okresiesprawozdawczym
organ kontro|ujqcy

Lp

Liczbakontroli

1 sANEP|D- KontrolaPomieszczeń,urzqdzeńi sprzętustanowiqcegowyposażenieobiektu
przeprowadzonaw dniu 27.lutyZ0t3

t

2 Kontrolaprzeprowadzonaw Domu Pomocy Społecznejw ŚledziejowicachprzezSędziego

t

Wydziału||lRodzinnegoi Nie|etnichSqdu Rejonowegod|aKrakowa
3 Ecorys- kontrola mer$oryczna ifinansowa projektu

t

Ą ZUS WydziałKontro|iPłatnikówSkładekw Poznaniu-prawidłowość
naliczaniaskładek
ubezpieczeniowych,zgłaszaniedo ubezpieczeńspotecznychi zdrowotn

1

i Żywienia
5 PaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnyw PoznaniuoddziałHigienyŻywności

1

6 PaństwowyPowiatowyInspektorsanitarnyw Poznaniu
Zakresprzedmiotowykontro|idomów przy ul. Żytnieji Po|ańskiej:
ocena stanu sanitarno-techniczne
7 Kontro|aprzeprowadzonaw PonadgminnymośrodkuWsparcia- Środowiskowym Domu

t

ZakresprzedmiotowYkontro|idomu przy ul. Polańskiej:bezpiecz

L

przez pracowników Powiatowegocentrum Pomocy
Samopomocyw ś|edziejowicach
8 WydziałPo|itykiSpotecznejDolnoś|qskiego
UrzęduWojewódzkiego.kontro|akomp|eksowa
i
kwalifikacji
Arka
usług
w
DPS
standardów
4. organizacjaprzeprowadziłabadaniesprawozdaniafinansowegona podstawieustawyz dnia 29
września
t994r. o rachunkowości(Dz'
U. z 2009 r. Nr 152, poz.L223,zpoźn'zm.)|ub
rozporzqdzeniaMinistra Finansów z dnia 23 grudnia 20a4 r. w sprawie obowiqzkubadania
sprawozdańfinansowychorganizacjipożytkupublicznego{Dz.U' Nr 285' poz. 2852)

L

r. laK
-

Nie

5. Dodatkoweinformacje
(Można wpisać w poniższe pole lnne informacje, którymi orgonizocja chciołoby podzielić się z opiniq publicznq)

Czyte|nypodpisosobyupoważnionej
Robeń Śmigie| Pzewodnicząry
lub podpisyosobupoważnionych
do
Zazadu 109.07.20'14
wo|iw imieniu
składania
oświadczeń
organizacji

Q"\"*l\-'l

Druk: MPiPS

Data wypetnienia sprawozdania

l
G oi ł-7i|ł

