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Stowarzyszenie A JEDNAK 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

organizacji pożytku publicznego 

za rok 2021 
 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „ A JEDNAK” 

Adres siedziby i dane kontaktowe:  

Kraj: Polska  Województwo: dolnośląskie  Powiat: Wrocław   Gmina: Wrocław  ul. Brzeska 9/17 

50 - 430 Wrocław e- mail: biuro.ajednak@o2.pl, strona www.stowarzyszenie-ajednak.org 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.05.2010 r. 

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 28.05.2010 r.  

Numer REGON:   021281853   Numer KRS:  0000357690 

SKAD ORGANU ZARZĄDZAJACEGO ORGANIZACJI WPISANY W KRS 

Prezes: Elżbieta Wawrzyniak 

Wiceprezes: Agnieszka Wilińska 

Skarbnik: Agnieszka Drobnik 

SKŁAD ORGANU KONTROLI ORGANIZACJI WPISANY W KRS 

Anna Szczerbaniewicz 

Małgorzata Raczkowska 

Iwona Jankowiak 

CZŁONKOWIE ORGANIZACJI 

Organizacja posiada 16 członków. Organizacja w okresie sprawozdawczym korzystała ze świadczeń 1 

wolontariusza. Stowarzyszenie swoją działalność w roku 2021 prowadziło na terenie kraju. 

Stowarzyszenie w roku 2021 nie prowadziło działalności gospodarczej. Organizacja nie udzielała 

pożyczek pieniężnych w okresie sprawozdawczym.  

Liczba odbiorców organizacji: osoby fizyczne – 40 osób,  prawne - 0 osób.  

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI: 

1. Podejmowanie działań w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji, terapii i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

2. Podejmowania działań w zakresie wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej. 

3. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

4. Podejmowanie działań w zakresie tworzenia warunków do przeżywania godnej starości osób 

niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

5. Propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

6. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych oraz osób z 
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zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.  

7. Prowadzenie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych oraz osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin, opiekunów. 

8. Podejmowanie działań w zakresie ułatwienia dostępu do opieki medycznej. 

9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin i opiekunów, 

a także dotyczącej wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.  

10.  Promocja, organizacja oraz współpraca z wolontariatem. 

 

SPOSÓB RELAZACJI CELÓW STATUTOWYCH: 

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych, osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

2. Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

3. Tworzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych, rekreacyjnych. 

4. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, artystycznej. 

5. Tworzenie warunków do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym. 

6. Tworzenie domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych 

oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

7. Organizowanie warsztatów, punktów informacyjnych dla rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

8. Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej w miejscu i poza miejscem zamieszkania 

(m.in. Półkonie, kolonie, zimowiska, wycieczki). 

9. Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, wystaw, zawodów sportowych. 

10. Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 

11. Pozyskiwanie sponsorów. 

12. Organizowanie kwest pieniężnych. 

13. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na działalność statutową stowarzyszenia. 

14. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w 

rozwoju psychofizycznym i ich rodzin. 

15. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami stowarzyszenia. 

16. Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia.  
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CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Stowarzyszenie prowadziło działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami 

psychofizycznymi.  

Realizacja zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie:  

✓ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

✓ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Realizacja zadań statutowych: 

✓ Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych, osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

✓ Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej w miejscu i poza miejscem zamieszkania 

(m.in. półkonie, kolonie, zimowiska, wycieczki). 

✓ Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym i ich rodzin. 

✓ Pozyskiwanie sponsorów. 

 

ORGANIZACJA PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNĄ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO: 

Przedmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2021r.:  

✓ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

✓ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Realizacja zadań statutowych: 

✓ Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych, osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

✓ Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej w miejscu i poza miejscem zamieszkania 

(m.in. półkonie, kolonie, zimowiska, wycieczki). 

✓ Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w 

rozwoju psychofizycznym i ich rodzin. 

✓ Pozyskiwanie sponsorów. 
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Zrealizowane działania w ramach działalności nieodpłatnej: 

1. Użyczenie sprzętu:  

✓ W okresie I – XII 2021 prowadzono zajęcia w sali integracji sensorycznej. Użyczono sprzęt dla 

uczniów Zespołu Szkół nr 16 we Wrocławiu W okresie tym nauczyciele z tej placówki prowadzili 

zajęcia od poniedziałku do piątku. Ze sprzętu skorzystało 20 uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną sprzężoną z autyzmem. Zajęcia SI wsparły rozwój psychoruchowy oraz emocjonalny.   

2. Zorganizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka 

We wrześniu zorganizowano spotkanie integracyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin. 

Odbyła się gra terenowa, zakończona ogniskiem. W spotkaniu uczestniczyło 15 podopiecznych wraz z 

rodzinami. Akcję wsparł 1 wolontariusz.   

3. Zrealizowano projekt (NIE)PEŁNOSPRAWNI - SPOTKAJMY SIĘ / 11.12.2021 

W ramach projektu przeprowadzono: IMPREZĘ INTERAKCYJNĄ NA TERENIE WIOSKI 

LAPOŃSKIEJ W BOROWICACH KALEVALA, zakończoną posiłkiem w Karpaczu. W projekcie 

udział wzięło 20 podopiecznych Stowarzyszenia. Projekt wsparł 1 wolontariusz.  

4. Współpraca z Auchan Bielany Wrocławskie 

W ramach współpracy z Auchan Bielany Wrocławskie zorganizowano Akcję Choinka. Przygotowano 

prezenty dla  podopiecznych Stowarzyszenia (15 osób). W grudniu prezenty zostały dostarczone do 

podopiecznych Stowarzyszenia. Akcję świąteczną wsparł 1 wolontariusz.  Ponadto Auchan Bielany 

Wrocławskie przygotowało 1 paczkę dla rodziny w bardzo trudnej sytuacji bytowej i materialnej.  

5. Promocja Stowarzyszenia w środowisku bliższym i dalszym (prowadzenie strony 

internetowej). 

ORGANIZACJA PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO: 

Przedmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2021r.:  

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Realizacja zadań statutowych: 

✓ Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej w miejscu i poza miejscem zamieszkania 

(m.in. półkonie, kolonie, zimowiska, wycieczki). 

✓ Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w 

rozwoju psychofizycznym i ich rodzin. 

Zrealizowane działania w ramach działalności odpłatnej: 

1. Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK” 28.06 – 08.07.2021r. 

Zrealizowano projekt Warsztaty wyjazdowe w Przesiece w dniach 28.06 – 08.07.2021r. Warsztaty miały 

na celu rozwój kompetencji osobistych i społecznych, wsparły również uczestników w praktycznym 

działaniu w otwartym środowisku społecznym. Wzięło w nich udział 16 osób. 
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PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

 

1.1.  Łączna kwota przychodów organizacji ogółem  (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i 

strat):                                                                                50 537,25 zł. 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 

                                                37 959,15 zł. 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego:          

                                                                        7 500,00 zł. 

c) Przychody z działalności gospodarczej:       

                                                                                         0,00 zł. 

d) Pozostałe z pozostałej działalności statutowej: 

              5 078,10 zł. 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem:                                                     

  37 959,15 zł. 

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

                       4 300,00 zł. 

Informacja o kosztach organizacji 

1.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem(zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i 

strat):                                                                   48 717,20 zł. 

1.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                        

37 969,15 zł. 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego                                      

              8 922,75 zł.        

c) Koszty pozostałej działalności statutowe  

                                                                                                                                               1 825,30 zł.                                                    

3. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o 

sposobie wydatkowania tych środków   

3.1. Przychody z 1% podatku:                                  698,10 zł.                                                                                       

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem:                          698,10 zł.                                                                               

Wkład własny do realizacji projektu REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON - Wyjazdowe zajęcia rozwoju 

osobistego i społecznego "A JEDNAK"                                                                                  698,10 zł.                   

                    

 

4. Darowizny rzeczowe na rzecz stowarzyszenia                                        0,00 zł. 
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WYNAGRODZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

1. Organizacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała osób na umowę o pracę. 

2. Organizacja w roku sprawozdawczym zatrudniała 5 osób z tytułu umów cywilnoprawnych. 

Na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych oraz ich pochodnych wypłacono 

wynagrodzenia łącznie w kwocie brutto  14 800,00 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zadań zleconych przez organy administracji 

rządowej lub państwowe fundusze celowe. 

W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zamówień publicznych. 

           

 

Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego: 

L.P Nazwa zadania Cele 

Nazwa 

organu 

udzielającego 

dotacji 

Kwota 

dotacji 

Wkład od 

adresatów 

zadania 

Wkład 

stowarzyszenia 

/Inne 

1 

Oferta konkursowa składana 

w ramach art. 19a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(NIE)PEŁNOSPRAWNI - 

SPOTKAJMY SIĘ  

Wspieranie rozwoju 

osobistego i 

społecznego dla 
osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną. 

 

MOPS / 

środki 

Gmina 
Wrocław 

9 999,15 zł. 0,00 zł. 

2 

REHABILITACJA 

SPOŁECZNA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZLECANA ZE ŚRODKÓW 

PFRON - Wyjazdowe zajęcia 

rozwoju osobistego i 

społecznego "A JEDNAK" 

Wspieranie rozwoju 

osobistego i 

społecznego dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną. 

 

PFRON / 

MOPS 

Wrocław 

27 960,00 zł. 8 922,75 zł.  

 

 

 

 

 


