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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. SUWAŁKI

Powiat M. SUWAŁKI

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 79 Nr lokalu 2A

Miejscowość SUWAŁKI Kod pocztowy 16-400 Poczta SUWAŁKI Nr telefonu 875632233

Nr faksu 875632233 E-mail bazia101@wp.pl Strona www www.bajka.suwalki.pl, 
www.pst.pogodnesuwalki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-02-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20028563400000 6. Numer KRS 0000332833

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju, 
rewalidacji, terapii 
i nauczania mającego na względzie wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością i innymi 

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

Barbara Wierzbowska-
Lebiediew

prezes TAK

Renata Giczewska-Węcek skarbnik TAK

Magdalena Korlak-
Dembowska

sekretarz TAK

Tomasz Albowicz członek zarządu 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

Karolina Miller przewodnicząca TAK

Magdalena Mazalewska członek TAK

Urszula Prawdzik-
Raszewska

członek TAK

"PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

zaburzeniami, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym, zapobieganie powstawaniu różnego rodzaju 
niepełnosprawności mogących być wynikiem ograniczonego dostępu do 
specjalistycznej diagnostyki, terapii i nauczania oraz wspieranie rodzin 
osób niepełnosprawnych.
2. Stowarzyszenie może realizować cele w sferze zadań publicznych w 
zakresie:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) turystyki i krajoznawstwa;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) działalności bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do 
odsłuchiwania i oglądania, świadczonej dla ogółu społeczeństwa lub 
specjalnych grup odbiorców;
8) organizacji, promocji i/lub zarządzaniu imprezami, takimi jak targi, 
wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;
9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10)  działalności związanej z organizacją lig sportowych,
11)  promocji imprez sportowych,
12)  organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych,
13)  organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców 
zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub 
zamkniętych obiektów sportowych,
14)  propagowanie i kształtowanie zachowań służących dbałości o zdrowie 
i formę fizyczną osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
15)  rozwijanie zainteresowań, kształtowanie nawyków aktywnego 
spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie kursów, zajęć 
sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych,
16) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
21) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
22) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
23) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
24) działalności charytatywnej;
25) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
26) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
27) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
28) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
29) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
30) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
31) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
32) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
33) ratownictwa i ochrony ludności;
34) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1) Niesienie pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej 
osobom zagrożonym niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami, oraz 
niepełnosprawnym bez względu na rodzaj niepełnosprawności, czas jej 
powstania i przyczynę, od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do 
naturalnej śmierci osoby nią dotkniętej. 
2) Organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia, 
które same nie potrafią sobie poradzić i ich rodzinom w tym powołanie 
fundacji.
3) Edukację w zakresie organizowania środowiska rodzinnego i 
społecznego sprzyjającego rozwojowi dziecka oraz zapewniającego godne 
i aktywne życie niepełnosprawnym osobom dorosłym i starszym. 
4) Działania wspierające kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży 
specjalnej troski;
5) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, mogącej 
wpływać na integrację i akceptację osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie.
6) Szkolenie osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, nauczaniem, 
rehabilitacją, rewalidacją i terapią.
7) Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich wobec osób 
z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
8) Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnością wymagających wsparcia.
9) Wspieranie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością.
10) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
11) Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie, w tym propagowanie postaw 
niezależnego, samodzielnego 
i aktywnego życia tych osób.
12) Udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, między innymi poprzez 
pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom.
13) Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. 
w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, 
w szczególności w zakresie diagnostyki, wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii, poradnictwa, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. wspierania 
rozwoju, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej; 
wypoczynku osób niepełnosprawnych i innych.
14) Kształtowanie postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych 
do niesienia 
pomocy. 
15) Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu 
terapeuty.
16) Działania na rzecz seniorów.
17) Współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i 
zagranicznymi.
18) Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
19) Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2018 podobnie jak w poprzednich latach, działalność PST skierowana była głównie na rozwijanie oferty edukacyjno – 
terapeutyczno – wychowawczej dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych związanych ze spektrum autyzmem, oraz z 
innymi zaburzeniami rozwoju będącymi uczniami Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach 
Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog”, oddziałów przedszkolnych oraz objętych Wczesnym Wspomaganiem 
Rozwoju Dziecka. W chwili obecnej w szkołach pobiera naukę 72 uczniów. Pracuje 40 nauczycieli i terapeutów.
Metodyka nauczania, treści programowe są zgodne z podstawą programową szkół masowych. Programy terapeutyczne 
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dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów oraz są ewaluowane w zależności od potrzeb.
 Rodzaje terapii specjalistycznej prowadzonej w szkołach i oddziałach przedszkolnych – logopedia, Integracja Sensoryczna, 
gimnastyka korekcyjna, logorytmika, muzykoterapia, Lekcje w-f prowadzone są na hali sportowej i na basenie miejskim.  W 
pracy wychowawczej szczególny nacisk kładzie się na rozwój zainteresowań i talentów uczniów oraz na kształtowanie 
samodzielności, empatii, zrozumienia potrzeb swoich i innych osób.
Uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach z psychologiem, w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych, zajęciach 
terapeutycznych prowadzonych metodą Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Regularnie korzystają z 
biblioteki publicznej, 
Podopieczni PST – uczniowie szkół, biorą udział w imprezach sportowych i artystycznych organizowanych przez różne szkoły i 
instytucje w mieście i poza nim.
W roku 2018 odbyło się 6339 godzin zajęć terapeutycznych w przedszkolu, co w przeliczeniu na jedno dziecko daje imponującą 
sumę 288 godzin.
W klasach I – III, 1766 godzin zajęć terapeutycznych rocznie – 177 godzin na dziecko.
W klasach IV-VIII, 5054 godziny zajęć terapeutycznych rocznie – 266 godzin na dziecko.
W gimnazjum, 1400 godzin zajęć terapeutycznych, co daje 175 godzin na dziecko.
Te liczby robią wrażenie, prawda?
Jesteśmy bardzo aktywni, czego wyraz dajemy uczestnicząc w licznych wycieczkach i imprezach sportowych.
Rok 2018 owocował w:
–23 wycieczki w szkole podstawowej i gimnazjum,
–50 wyjść na zawody i imprezy sportowe,
– 35 wyjść na wycieczki zorganizowane w przedszkolu.
Udało się nam zrealizować 6 projektów, w tym jeden międzynarodowy. Odbyło się u nas 6 wizyt studyjnych, z czego dwie 
międzynarodowe. My zaś uczestniczyliśmy 4 wizytach studyjnych, w tym w dwóch na Litwie i jednej w Stanach Zjednoczonych.
Przeprowadziliśmy 58 godzin szkoleń dla około 600 uczniów innych szkół.
Przez 88 godzin szkoliliśmy nauczycieli, rady pedagogiczne i studentów. 
Udało się nam zrealizować:
– 75 godzin konsultacji indywidualnych, 
– 10 godzin szkoleń dla rodziców 
 – 64 godziny wsparcia w szkolnej grupie wsparcia dla rodziców.
Podejmowaliśmy różnorakie działania wspierające naszych podopiecznych. By wciąż poszerzać swoją wiedzę i zwiększać 
kompetencje odbyliśmy łącznie 7116 godzin studiów, szkoleń, kursów i webinariów.
Wyremontowaliśmy 150 m2 
Najważniejsze działania w roku 2018
Styczeń:
- Od 23 stycznia 2018 roku nasza szkoła dołączyła do grona partnerów RESO Europa Service. o jeden z najatrakcyjniejszych 
polskich pośredników w branży ubezpieczeniowej – łączącym klientów z ubezpieczycielami oraz likwidatorami szkód, a także 
agentów i brokerów z firmami oferującymi ubezpieczenia.  To wszystko dzięki wysokiej jakości oferowanych usług, precyzyjnej 
realizacji poszczególnych założeń w budowie solidnych podstaw przedsiębiorstwa oraz prostej zasadzie – dobra firma musi być 
przyjazna dla wszystkich ludzi.  Poprzez swoją działalność pomagają w rozwoju lokalnego środowiska – są wśród największych 
firm w województwie podlaskim i w czołówce największych firm w powiecie suwalskim. Tworzą wciąż nowe miejsca pracy w 
regionie oraz aktywnie wspierają środowiska społeczno-oświatowe (m. in. sponsorują Stowarzyszenia SALOS Suwałki, Akademia 
2012 i Suwalski Klub Karate Kyokushin, a także współpracują z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz Suwalskim 
Ośrodkiem Kultury).
Luty:
- W czasie ferii zimowych w szkole odbywały się zajęcia sportowo – artystyczne dla dwóch grup wiekowych – przedszkolaków i 
uczniów szkoły podstawowej w ramach zimowiska. W zajęciach udział wzięły również dzieci z innych placówek.
-W ramach Zielonej Szkoły uczniowie uczestniczyli w kuligu i zabawach sportowych na śniegu.
Marzec:
- W biegu Miss Run udział wzięły nauczycielki. Pozostali członkowie PST kibicowali zawodniczkom oraz prowadzili zbiórkę 
pieniędzy na remont budynku przeznaczonego na rozwój działalności Stowarzyszenia. Udział w imprezie był również okazją do 
promocji działalności PST.
- Konkurs plastyczno – techniczny pt. „Ale jaja!”. Otrzymaliśmy 61 przepięknych prac wykonanych przez uczniów suwalskich 
szkół. Rozdanie nagród było wspaniałą okazją do zorganizowania zabaw integracyjnych.
- 23 marca 2018 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbył się II Integracyjny Turniej Boccia.  Organizatorami był 
Uczniowski Klub Sportowy GROM działający przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”. Natomiast 
głównymi kierownikami całego „rzucania” byli Katarzyna Juszkiewicz i Tomasz Albowicz. W turnieju wzięło udział siedem 
drużyn: UKS GROM, NTSP „Bajka”, Ratownictwo Medyczne, Stowarzyszenie Horyzont, Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Suwałkach – 2 drużyny oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. Walka o pierwsze miejsce była zacięta 
i pełna emocji.
Kwiecień
- W piątek 6 kwietnia w naszej szkole zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 
Suwałkach, RESO Europa Service, a Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Na mocy dokumentu „Bajka” 
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zaangażowała się w organizację wydarzenia i została beneficjentem akcji charytatywnej przeprowadzonej podczas zawodów.
„RESO Suwałki – 10,5 – Miejskie Święto Biegania” to cykliczna impreza sportowa, która od 2016 roku odbywa się dwa dni po 
Bożym Ciele. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
Podczas tegorocznych zawodów została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz „Bajki”, które zostaną przeznaczone na 
remont budynku przy ul. Paca 4, gdzie powstaje szkoła branżowa dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.

- W mediach społecznościowych pojawił się film „Taka jest nasza Bajka” promujący działalność szkoły i PST.
- w szkole Bajka odbyła się wizyta studyjna uczestników Szkoły Liderów. Celem wizyty było zapoznanie się z działalności Szkoły.
- Ruszyła akcja 1000x100 w celu pozyskania funduszy na remont części budynku przy Paca 4 w Suwałkach, przeznaczonego na 
utworzenie szkoły Przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej I stopnia dla młodzieży ze spektrum autyzmu w tym dla 
absolwentów gimnazjum „Prolog”.
- W sobotę 21 kwietnia  w Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się organizowana przez PST oraz NTSP „Bajka” V 
Konferencja „Au! Mam autyzm!? Komunikacja”. Było to jedno z założeń realizowanego właśnie projektu  LT-PL-2S-140 “Discover 
and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie zgromadziło blisko 250 osób. Wśród nich byli eksperci, pedagodzy i rodzice dzieci ze 
spektrum. Tematem przewodnim konferencji była szeroko pojęta komunikacja osób niepełnosprawnych. Tegorocznymi 
prelegentami byli: Aldona Wrocławska – oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, mama 7-latki z autyzmem; Marek 
Stankiewicz – pedagog w NTSP Bajka, autor bloga „Photography and Asperger”; Ola Rumińska – nad komunikacją osób z ASD 
pracuje codziennie w swoim autystycznym domu; Kosma Moczek – obrońca prawa osób z ASD do samostanowienia i mówienia 
we własnym imieniu;  Viktorija Gaidytė – magistrant Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, jej 
obszar zainteresowań to m.in. ograniczenia wykluczenia społecznego i problemy z integracją osób niepełnosprawnych oraz dr 
Joanna Ławicka – prezes zarządu Fundacji „Prodeste”, autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”, 
Barbara Wierzbowska – Lebiediew – logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI oraz prezes Podlaskiego Stowarzyszenia 
Terapeutów oraz Urszula Duda – dyrektor NTSP „Bajka” i NTG „Prolog” oraz mama 13 – letniego syna ze spektrum.
- Uczniowie szkół udali się na wycieczkę do Białegostoku. Jej celem była wizyta w Teatrze Lalek, obejrzenia spektaklu oraz 
poznanie kulisów teatru.
Maj:
- Uczniowie szkoły podstawowej i przedszkola „Bajka” razem z gimnazjum „Prolog” zintegrowali się, by wspólnie obchodzić 
zbliżające się Święto Konstytucji 3 maja i Święto Flagi. Przygotowania rozpoczęte zostały już kilka tygodni temu, dziś zaś miał 
miejsce uroczysty apel pełen podniosłych słów, ujmujących wierszy i patriotycznych pieśni. Nie zabrakło również tańca – 
najmłodsi uczniowie wykonali Krakowiaczka. Gośćmi specjalnymi dzisiejszej uroczystości byli przedstawiciele Państwowej 
Organizacji Wojskowej, którzy przybliżyli zakres swoich działań oraz zaprezentowali ekwipunek żołnierski. Zaraz po zakończeniu 
apelu w szkole, wszyscy udali się do Państwowej Szkoły Muzycznej na koncert utworów związanych z tematyką nadchodzących 
świąt. Zwieńczeniem dzisiejszych obchodów było rozdanie przez przedszkolaczki ręcznie wykonanych flag mieszkańcom Suwałk.
- Udział w Suwalskiej Majówce Społecznej – propagowanie działalności PST, wystawa prac dzieci, występy artystyczne uczniów, 
kiermasz ciast przygotowanych przez rodziców, zabawy dla dzieci prowadzone przez nauczycieli „Bajki” i „Prologu”.
 - Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej – coroczne spotkanie logopedów z „Bajki” z rodzicami i dziećmi, których rozwój 
mowy budzi niepokój.
- Po raz kolejny wzięliśmy udział w Konkursie Podlaskiego Kuratora Oświaty, który w tym roku była zarazem szczególną formą 
przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2018r. Cała szkoła bardzo aktywnie zaangażowała się w 
przygotowania. 
- W dniach 24-25 maja odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięło 48 osób z Litwy: niepełnosprawnych, opiekunów, 
rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Centrum aktywności osób niepełnosprawnych w Janowie na Litwie – 
lidera projektu. Pierwszy dzień został poświęcony  wymianie doświadczeń w zakresie terapeutycznej skuteczności trapii 
sensorycznej SI. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej “Bajka”oraz z 
wykorzystywanym sprzętem. Po obiedzie był czas na gry i integrację.
- Drugiego dnia wizyty odbył się V Międzynarodowy Turniej Bowlingowy, w którym wzięło udział ok. 140 osób z Polski i Litwy. 
Turniej odbył się w MK Bowling w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza. Spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń, zacieśnienia więzi, a także znakomitej zabawy.
Wydarzenia odbyły się w ramach projektu nr LT- PL-2S-140, pn. „Odkryj i przedstaw siebie” realizowanego z Programu Interreg 
V-A Lietuva – Polska, współfinansowanego ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
Województwa Podlaskiego.
Czerwiec:
- W dniach 2-3 czerwca 2018 roku odbyła się trzecia edycja Miejskiego Święta Biegania RESO 10,5. W sobotę 2 czerwca w 
ramach zawodów odbyły się następujące konkurencje: bieg dla dzieci i młodzieży, Suwalskie Debiuty na 3,5 km, Suwałki Marsz 
(nordic walking ok. 2 km), Pogodne Suwałki Team (bieg sztafetowy 3 x 3,5 km), Suwalska ćwiartka (10,5 km) oraz po raz 
pierwszy Bajkowy Bieg  pt. „Razem dla autyzmu” z uwagi na podpisane w kwietniu porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji w Suwałkach, RESO Europa Service a Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Na mocy tego 
dokumentu „Bajka” zaangażowała się w organizację wydarzenia i została beneficjentem akcji charytatywnej przeprowadzonej 
na rzecz remontu szkoły branżowej dla dzieci ze spektrum .W Bajkowym Biegu mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy 
wspierają oraz integrują się z osobami autystycznymi. Peleton Bajkowych biegaczy poprowadziła pani Urszula Duda – dyrektor 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”, a za nią tłumnie stawili się uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele i 
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terapeuci oraz liczni mieszkańcy naszego miasta.
- VI Piknik dla dzieci „Lato jak z bajki”- okazja do gier i zabaw integracyjnych.
- Odbył się pierwszy bal charytatywny organizowany poprzez PST pod hasłem „Podróż dookoła świata”. W czasie balu odbyła się 
aukcja przedmiotów podarowanych na ten cel przez sponsorów.
Lipiec
- Z inicjatywy PST zarejestrowana została „Dzielnia wiedzy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. PST jest wspólnikiem 
spółki posiadającym 50% udziałów. Spółka zatrudnia osoby dotychczas bezrobotne. W ramach jej działalności prowadzone są 
zajęcia TUS dla osób ze spektrum autyzmu nie będących uczniami szkół prowadzonych przez PST.
Sierpień
- Odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.
- Odbyły się sportowe półkolonie dla przedszkolaków i uczniów szkół „Bajki” i „Prologu” oraz dzieci z innych placówek.
- Rozpoczęła się inwentaryzacja środków trwałych będących w posiadaniu PST.
Wrzesień:
- Odbyła się cykliczna, coroczna wizyta superwizyjna dr M. Piszczek
- Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami oraz Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zorganizowało Suwalski konwent 
osób z niepełnosprawnościami.Projekt Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2018 w 
województwie podlaskim jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
ramach otwartego konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
- W ramach projektu partnerskiego nr LT- PL-2S-140, pn. „Odkryj i przedstaw siebie” realizowanego z Programu Interreg V-A 
Lietuva – Polska, współfinansowanego ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
Województwa Podlaskiego udaliśmy się do Jonavy do Jonavos Rajono Neįgaliųjų Veiklos Centras- ośrodka zajmującego się 
dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
Październik:
- Dnia 30 października 2018r. po dwóch miesiącach nauki pierwszaki, zerówkowicze oraz przedszkolaki z „Bajki” oficjalnie 
zostali przyjęci do braci szkolnej i przedszkolnej. Aktu pasowania dokonała pani Dyrektor Urszula Duda.
Listopad:
- odbyły się dwie wycieczki szkolne - do Gdańska na spektakl teatru na lodzie i do Warszawy, w czasie której uczniowie 
odwiedzili studio filmowe i zapoznali się z pracą tam wykonywaną oraz rozwijali swoją sprawność fizyczną w parku trampolin.
- Tuż przed 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w naszej szkole odbyły się liczne uroczystości towarzyszące. 
Rozpoczęliśmy wizytą w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie przewodnik zapoznał nas z historią Józefa Piłsudskiego oraz 
zaprezentował militaria z czasów wojny. Podsumowaniem dnia było zdjęcie jednoczące całą szkolną społeczność przy fladze 
Polski. Następnie odbyła się uroczysta akademia.
- 24 listopada odbył się wyjątkowy koncert charytatywny na rzecz podopiecznych Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej „Bajka”. Organizatorem wydarzenia jest firma CAL. Wydarzenie odbyło się na scenie Sali im. A. Wajdy w 
Suwalskim Ośrodku Kultury, który jest partnerem wydarzenia. Honorowy patronat nad koncertem objął Prezydent Czesław 
Renkiewicz.W programie:
Licytacja prac plastycznych wykonanych przez dzieci
Występ Filipa Czapli z Radkiem Nowickim
Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego
Zbiórka datków na rzecz podopiecznych Bajka Suwałki.
Grudzień
- W pierwszą niedzielę Adwentu odbył się kolejny koncert z cyklu Wielobarwne Suwałki. Tym razem protestancka muzyka 
gospel została zaprezentowana w najlepszym suwalskim wydaniu, dzięki Suwałki Gospel Choir. Oprócz tego po koncercie  
odbyła się aukcja wieńców adwentowych i kiermasz ozdób świątecznych na rzecz NTSP Bajka oraz Charytatywnie dla Mateusza. 
Koncert powstał dzięki dotacji Urzędu Miasta Suwałki oraz w porozumieniu z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem 
Gospel z Krakowa. Dzień wcześniej miały miejsce warsztaty wieńców adwentowych.
- Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” otrzymała „Anioła Dobroci”, wyróżnienie za całokształt swojej 
działalności przyznane przez MOPR w Suwałkach.. 
- Systematycznie prowadzona jest strona internetowa mówiąca o działalności NTSP „Bajka” i NTG „Prolog” – 
www.bajkasuwalki.pl oraz strona PST www.terapiapst.org
1. W 2018 PST pozyskało następujące wsparcie finansowe swojej działalności:
4. Projekty zrealizowane w 2018 roku:

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – projekt zrealizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Podlaskiego 
Kuratora Oświaty (środki pochodzą ze Skarbu Państwa).  Dotacja w kwocie 2480,00 zł została przeznaczona na zakup książek do 
biblioteki szkolnej.
2.  „TUS - ODNALEŹĆ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE” – edycja II - projekt zrealizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto 
Suwałki. Projekt obejmował przeprowadzenie działań terapeutycznych Treningu Umiejętności Społecznych dla 12 osób (dzieci i 
młodzieży), łącznie przeprowadzono 32 godziny TUS. Wartość dotacji to 3450,00 zł.
3. „Rodzic najlepszy nauczyciel” – projekt pozakonkursowy, współfinansowany przez Miasto Suwałki. W ramach zadania 
zorganizowano cykl 4 zajęć w formie warsztatów dla rodziców osób ze spektrum autyzmu. Wartość dofinansowania - 1 350,76 
zł.
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Nie dotyczy

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

1100

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Projekt „Odkryj i przedstaw siebie” zrealizowany w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020 w 
partnerstwie z Centrum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych w Janowie (Litwa) – Lider projektu. Celem projektu była 
poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia wykluczenia społecznego ludności Litwy i Polski. W ramach 
projektu zrealizowano: 
- międzynarodową konferencję (238 osób), przygotowano przewodnik  zawierający 
6 artykułów napisanych przez osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi, w tym ze spektrum autyzmu lub będące osobami 
w spektrum, 
- wizyta studyjna w Polsce – dwudniowa wizyta dla 48 osób z Litwy,
- spotkania informacyjno-edukacyjne – cykl 24 spotkań (łącznie 538 osób),
- wizyta społeczno-kulturalna „Zdrowe ciało, zdrowy umysł” – 3-dniowa wizyta 50 osób z Polski na Litwie,
- zakupy inwestycyjne – sprzętu: urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.), tablety z Mówikiem (6 szt.), laptop (1 szt.), kamera (1 szt.). 
Łączna wartość dotacji to ok. 48 606,32 zł
5. Dotacja na wkład własny do projektu „Odkryj i przedstaw siebie”- dotacja pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, a wartość 
wykorzystanego dofinansowania to: 8 389,92 zł

Łączna kwota wykorzystanych i rozliczonych dotacji to 64 277,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO 7



4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć terapeutycznych - 
logopedycznych, Integracji Sensorycznej, 
Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i 
młodzieży ze spektrum autyzmu. Prowadzono 
zajęcia grupowe w grupach od dwóch do sześciu 
osób dobieranych ze względu na podobne 
potrzeby emocjonalne, społeczne i rozwojowe. 
W każdej grupie pracowało dwóch 
wykwalifikowanych terapeutów. Celem zajęć, 
oprócz rozwoju indywidualnego każdego 
uczestnika, było kształtowanie 
samoświadomości, samodzielności i 
umiejętności zachowań aprobowanych 
społecznie, szczególnie w sytuacjach 
konfliktowych. Celem zajęć indywidualnych był 
rozwój kompetencji intelektualnych uczniów. 
Dofinansowanie projektów prowadzonych przez 
PST, organizacja i prowadzenie turnieju 
bowlingowego jako forma terapii oraz integracji 
społecznej dzieci i młodzieży.

85.59.B 3 054,40 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W roku 2018 podobnie jak w poprzednich 
latach, działalność PST skierowana była głównie 
na rozwijanie oferty edukacyjno – terapeutyczno 
– wychowawczej dla dzieci o specjalnych 
potrzebach rozwojowych związanych ze 
spektrum autyzmem, oraz z innymi 
zaburzeniami rozwoju będącymi uczniami 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej „Bajka” w Suwałkach 
Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum 
„Prolog”, oddziałów przedszkolnych oraz 
objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju 
Dziecka. W chwili obecnej w szkołach pobiera 
naukę 72 uczniów. Pracuje ok.40 nauczycieli i 
terapeutów. W związku z rozwojem działalności 
statutowej, PST wynajęło nowy budynek na 
teranie miasta Suwałki i rozpoczęło remont i 
przystosowanie go do działalności edukacyjno-
terapeutyczno- wychowawczej głównie dla 
młodzieży w związku z założeniem Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej I 
stopnia (opłata części kosztów najmu 
remontowanej nowej powierzchni). 
Zrealizowano szereg działań w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych (wkład własny).

85.20.Z 3 538,02 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 501 064,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 366 318,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 6,78 zł

e) pozostałe przychody 134 738,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 108 627,12 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28 970,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 228 728,61 zł

w 
tym:

59 476,24 zł

0,00 zł

3 169 252,37 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

134 738,73 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 9 708,16 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 200,23 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 473 238,66 zł 7 200,23 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

3 429 711,15 zł 6 592,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

97,23 zł

1 W okresie sprawozdawczym środki pochodzące z 1& podatku dochodowego od osób fizycznych 
przeznaczone zostały na dwa główne działania - terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze 
spektrum autyzmu - logopedyczna, Integracja Sensoryczna, oraz wkład w remont i przystosowanie 
budynku pod działalność oświatową w związku z rejestracją Szkoły przysposabiającej do pracy dla 
absolwentów klas Ósmych i gimnazjum dla uczniów ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością 
intelektualną

6 592,42 zł

1 roku 2018 podobnie jak w poprzednich latach, działalność PST skierowana była głównie na 
rozwijanie oferty edukacyjno – terapeutyczno – wychowawczej dla dzieci o specjalnych 
potrzebach rozwojowych związanych ze spektrum autyzmem, oraz z innymi zaburzeniami rozwoju 
będącymi uczniami Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach 
Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog”, oddziałów przedszkolnych oraz objętych 
Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. W chwili obecnej w s

3 500,00 zł

w 
tym:

2 450,00 zł

67 896,00 zł

10 000,00 zł

28 274,34 zł

0,00 zł

6,78 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -63 392,20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

607,81 zł

42 822,47 zł 0,00 zł

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)

71 osób

607,81 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

236 798,10 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

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.
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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. 0,50 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)

36,12 etatów

16 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

43 osób fizycznych
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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 031 222,81 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

2 031 222,81 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 330 019,58 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

43 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

43 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 031 222,81 zł

1 330 019,58 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

492 101,11 zł

- inne świadczenia 209 102,12 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 031 222,81 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „TUS - ODNALEŹĆ SIĘ W 
SPOŁECZEŃSTWIE” – edycja 
II

Projekt obejmował 
przeprowadzenie działań 
terapeutycznych Treningu 
Umiejętności Społecznych dla 
12 osób (dzieci i młodzieży), 
łącznie przeprowadzono 32 
godziny TUS. Wartość dotacji to 
3450,00 zł.

Miasto Suwałki 3 450,00 zł

2 „Rodzic najlepszy 
nauczyciel”

W ramach zadania 
zorganizowano cykl 4 zajęć w 
formie warsztatów dla rodziców 
osób ze spektrum autyzmu. 
Wartość dofinansowania - 1 
350,76 zł.

Miasto Suwałki 1 350,76 zł

3 „Odkryj i przedstaw siebie” Dotacja przeznaczona na 
pokrycie wkładu własnego 
realizacji projektu "Odkryj i 
przedstaw siebie" 
realizowanego w ramach 
Interreg LT-PL.

Podlaski Urząd Marszałkowski 8 389,92 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11 000,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

4 Dotacja dla Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej "Bajka" w 
Suwałkach

edukacja, wychowanie, opieka Urząd Miejski Suwałki 2 989 013,82 zł

5 Dotacja dla Niepublicznego 
Terapeutycznego 
Gimnazjum "Prolog" w 
Suwałkach

edukacja, wychowanie, opieka Urząd Miejski w Suwałkach 311 650,74 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Dzielnia wiedzy Sp. z o.o. non 
profit

380697848          
 

Sejny 100,00 100,00

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa

Projekt zrealizowany w ramach 
konkursu ogłoszonego przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty 
(środki pochodzą ze Skarbu 
Państwa).  Dotacja w kwocie 
2480,00 zł została przeznaczona 
na zakup książek do biblioteki 
szkolnej.

Kuratorium Oświaty 2 480,00 zł

2 „Odkryj i przedstaw siebie” Projekt „Odkryj i przedstaw 
siebie” zrealizowany w ramach 
Programu Interreg V-A Litwa – 
Polska na lata 2014 – 2020 w 
partnerstwie z Centrum 
Aktywności dla Osób 
Niepełnosprawnych w Janowie 
(Litwa) – Lider projektu. Celem 
projektu była poprawa jakości 
życia osób niepełnosprawnych 
w celu zmniejszenia 
wykluczenia społecznego 
ludności Litwy i Polski.

Środki z budżetu państwa oraz 
Ministerstwa Finansów Litwy

48 606,32 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Barbara Wierzbowska-Lebiediew - 
Prezes Zarządu

Renata Giczewska-Węcek - Skarbnik, 
Członek Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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