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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica PRZYBYSZEWSKIEGO Nr domu 255/267 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 92-338 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-649-18-03

Nr faksu 42-649-18-03 E-mail lodz@ptsr.org.pl Strona www lodz.ptsr.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47153829800000 6. Numer KRS 0000049771

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

Jerzy Kazimierz Szrejner Przewodniczący 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

Leszek Wyrwas Wiceprzewodniczący TAK

Katarzyna Gołombiewska Skarbnik TAK

Ilona Biernat Sekretarz TAK

Andrzej Edward Adach Członek Rady TAK

Leszek Jędrusiński Członek Rady TAK

Halina Mikołajczyk Członek Rady TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ   ŁÓDŹ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich ze 
stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działającą na gruncie 
konstytucji RP i mającą na celu:
1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania 
uczestnictwa 
w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, 
turystycznym 
i sportowym kraju,
2. jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych, jako 
proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, 
by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie 
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze 
stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw miedzy 
tymi grupami,
4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem 
rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami 
służby zdrowia 
i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi 
pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, 
2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-
bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych metod leczenia 
i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także 
współdziałanie 
w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla 
chorych, 
3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu 
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i 
bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych, 
4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-
uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem 
rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie 
właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i 
własnych publikacji, 
5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych 
dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz 
specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu 
ich zaspokajania - zwłaszcza w zakresie: 
1) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, 
komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze 
stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im 
rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o 
ich usunięcie, 
2) opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze 
stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie 
z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz 
zasad jego realizacji, 
3) opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego 
i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne 
i pracę osób ze stwardnieniem rozsianym. 
6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, 
zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i 
innych, a także obozów i wczasów, 
7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami 
statutowymi Towarzystwa, 
8. otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i 
ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 
9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do 
działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 
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10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych 
spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 
12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania 
zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także 
podejmowania działalności społeczno-użytecznej, 
13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego, 
14. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu 
statutowej działalności towarzystwa,
15. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i 
instytucjami polskimi zagranicznymi i międzynarodowymi,
16. reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane w 
ramach uczestnictwa, na rzecz osób chorych - za ich zgodą lub w ich 
imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych 
toczących się przed organami władzy publicznej,
17. przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, które są 
wynikiem choroby wśród chorych i ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Tytuł projektu: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi na rynku pracy”
Okres realizacji: 01.12.2012 r. – 30.11.2014 r.
Źródło finansowania: środki UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem głównym projektu jest wsparcie oraz przygotowanie grupy 800 osób (tj. 480 kobiet - K i 320 
mężczyzn - M) ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wejścia 
lub powrotu na rynek pracy (80 osób) w okresie od 1.11.2012 r. do 31.10.2014 r. 
Projekt skierowany jest do dwóch grup beneficjentów ostatecznych:
- osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
- osób z  otoczenia OSM
Formy wsparcia:
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania
- wsparcie psychologiczne 
- doradztwo zawodowe
- wsparcie prawne
- warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej
- praktyczna nauka zawodu
- podjęcie nauki w szkole średniej, policealnej, pomaturalnej i wyższej
- staże rehabilitacyjne na otwartym lub chronionym rynku pracy
Do dnia 31.12.2013r. do projektu przystąpiły 523 osoby chore na SM i 315 osób z otoczenia. 

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”zad.1 i zad.2
Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.03.2013
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel projektu zad.1 (rehabilitacja): Głównym celem zadania było zwiększanie samodzielności osób 
niepełnosprawnych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego, innowacyjnego programu 
rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz podejmowanie działań umożliwiających 
wyeliminowanie stanu wykluczenia społecznego, ze względu na utrudnione niepełnosprawnością 
funkcjonowanie 
w społeczeństwie oraz trudne warunki socjalno-bytowe.
Wsparcie w ramach projektu:
- rehabilitacja domowa
- rehabilitacja w ośrodku
- rehabilitacja w sali stowarzyszania
- terapia zajęciowa
- basen
- konsultacje psychologa, neurologa, dietetyka, pielęgniarki, opiekuna społecznego

Uzyskane efekty:
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- zwiększenie sprawności ruchowej,
- poprawa czynności chorych mięśni i stawów,
- poprawa koncentracji, stanu psychicznego oraz samopoczucia,
- poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
Cel projektu zad.2 (szkolenia dla opiekunów): Głównym celem zadania było zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie innowacyjnych działań 
z zakresu wiedzy na temat stwardnienia rozsianego (SM), codziennego życia chorych, 
a także pomoc rodzinom w rozwiązaniu trudnych problemów życia codziennego, jakie istnieją w 
rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności.
Uzyskane efekty:
- nauczenie prawidłowej opieki nad chorym,
- zdobycie umiejętności pomagania osobie chorej,
-zwiększenie wiedzy na temat SM (objawów, sposobów leczenia, metodach pomocy
w walce z chorobą) i życia osób chorych

Tytuł projektu: „Jesteśmy Aktywni” 
Okres realizacji: od 01.04.2013 do 31.12.2013
Źródło finansowania: – środki MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych
Głównym celem projektu było rozwinięcie aktywności społecznej promującej integrację 
wewnątrzpokoleniową, poprzez wprowadzenie działań obejmujących podniesienie poziomu aktywności 
życiowej na polu kulturalnym, rekreacyjnym i społecznym u 35 osób starszych z terenu woj. łódzkiego 
(powiaty: m. Łódź, zgierski, pabianicki, łódzki wschodni) w okresie 01.04.2013 - 31.12.2013.  Projekt 
wychodził naprzeciw potrzebom osób starszych i podejmował działania służące poprawie i utrzymaniu 
stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, statusu społecznego oraz służył do poprawy jakości życia osób 
starszych oraz ułatwi im udział w życiu kulturalnym i społecznym.
W proponowanym projekcie osoby starsze miały możliwość uczestnictwa 
w następujących działaniach (jedna osoba mogła brać udział w kilku formach wsparcia):
- konsultacje psychologiczne
- zajęcia choreoterapii
- zajęcia na basenie
- terapia zajęciowa
- „integracyjne spotkania z kulturą” 
- wyjazdowe warsztaty integracyjne kładące nacisk na aktywność turystyczno-rekreacyjną uczestników 
projektu

Tytuł projektu: „Pomocna dłoń” 
Okres realizacji: od 01.04.2013 do 31.12.2013
Źródło finansowania: – środki PFRON
Projekt skierowany był do 288 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane 
z terenu województw łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zakładał opracowanie 
kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmował swoim działaniem 
problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie były realizowane to:
- rehabilitacja w ośrodku,
- rehabilitacja w domu chorego,
- zajęcia na basenie,
- choreoterapia,
- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.
Podjęcie w/w działań pozwoliło zwiększyć aktywność społeczną i ruchową osób chorych, co umożliwiło 
spowolnienie rozwoju choroby oraz motywowało do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Tytuł projektu: Pomocne ręce - profesjonalne wsparcie dla chorych na SM
Okres realizacji: od 01.01.2013 do 31.12.2013
Źródło finansowania: – środki PFRON
Celem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, wysokospecjalistycznego 
wsparcia opiekuńczego i asystenckiego. Cel ten został osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkoleń, w 
ramach których osoby na co dzień sprawujące nad nimi opiekę zostały wyposażone w odpowiednią 
wiedzę i umiejętności, które wykorzystują w kontakcie z chorym.
Projekt zawierał przygotowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń (3 dla opiekunów i 3 dla asystentów osób 
chorych na SM, niepełnosprawnych fizycznie) na terenie 3 województw - mazowieckiego, łódzkiego i 
wielkopolskiego. W każdym województwie odbyły się 2 szkolenia (po jednym dla opiekunów i dla 
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asystentów). W szkoleniach wzięły udział osoby najbliższe osobom chorym przewlekle na SM (bliscy, 
opiekunowie) oraz osoby niezwiązane z pomocą chorym na SM i osobom niepełnosprawnym, które 
chcą taką pomoc świadczyć. Szkolenia zawierały elementy teoretyczne i praktyczne, a poruszana 
tematyka dotyczyła będzie najistotniejszych kwestii odnoszących się do choroby, niepełnosprawności i 
związanych z tymi kwestiami problemami.
Zwieńczeniem projektu było przeprowadzenie konferencji - zjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli 
oddziałów PTSR z całego kraju, celem podzielenia się informacjami, umiejętnościami i zdobytą wiedzą w 
trakcie prowadzonych działań.
Główne działania, jakie są realizowane to:
- szkolenia dla asystentów
- szkolenia dla opiekunów
- konferencja szkoleniowa
Wiedza zdobyta w trakcie realizacji zadania zwiększyła poczucie kontroli oraz świadomość opiekunów, 
ale tym samym wpłynęła na lepsze zrozumienie osoby chorej na stwardnienie rozsiane. U osób, które 
nie mogą pozwolić sobie na opuszczenie własnego mieszkania, nastąpił przełom w rehabilitacji 
psychofizycznej. Dzięki prawidłowej wiedzy opiekunów, wśród chorych zwiększyła się motywacja do 
pracy nad maksymalnym zwiększeniem własnej samodzielności.

Tytuł projektu: „Rehabilitacja ruchowo - społeczna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane” 
Okres realizacji: od 01.04.2013 do 31.03.2014
Źródło finansowania: – środki PFRON
Projekt zakłada tworzenie warunków sprzyjających samodzielnemu funkcjonowaniu 160 osób 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych 
rozwijających aktywność społeczną osób chorych na stwardnienie rozsiane. Usługi na rzecz osób 
niepełnosprawnych świadczone są w placówce w sposób ciągły, tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.
Główne działania, jakie będą realizowane to:
- rehabilitacja w sali,
- rehabilitacja domowa,
- zajęcia relaksacyjno – koncentrujące (tai – chi),
- warsztaty emisji głosu,
- terapia zajęciowa,
- usługi asystenckie,
W/w działania zwiększają aktywność społeczną i ruchową osób chorych, spowalniają rozwój choroby, a 
przede wszystkim przywracają zdolność samoobsługi i motywują do bardziej aktywnego życia z 
chorobą. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczestników, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Tytuł projektu: "Rehabilitacja w sali stowarzyszenia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane" 
Okres realizacji:30.04.2013 r- 23.12.2013 r.
Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi
Cel projektu: Celem projektu było zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych, które miały za zadanie 
wspomagać proces rehabilitacji, organizować czasu wolny, a poprzez zwiększenie sprawności fizycznej 
przywrócić możliwości samoobsługi, odzyskać wiarę w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z 
chorobą. Nasze stowarzyszenie prowadziło dla swoich członków bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne, które 
odbywały się w sali w siedzibie PTSR. Chorzy na stwardnienie rozsiane ćwiczyli pod opieką rehabilitanta, 
korzystając ze zgromadzonego sprzętu rehabilitacyjnego: (steppery, wioślarz, massager, bieżnia, rotor 
do ćwiczeń kończyn dolnych, stół do masażu, stół do ćwiczeń manualnych, drabinki, materace) oraz z 
zabiegów na Fotelu Masującym iJoy-100 składającego się z masażu: wałkującego, ugniatającego, 
uciskowego i ostukującego. 

Tytuł projektu: „Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane”
Okres realizacji: 19.01.2013 – 19.12.2013 r.
Źródło finansowania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Cel projektu: zorganizowanie specjalistycznej rehabilitacji w Centrum Medycznym FMC dla 15 osób 
chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z terenu woj. łódzkiego (powiaty: m. Łódź, pabianicki, łódzki – 
wschodni), posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności. Jej zadaniem było przywracanie choremu utraconej sprawności psychofizycznej, 
a w przypadku trwałego ubytku funkcji, wyrównanie istniejącego deficytu.
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W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:
1) Konsultacje neurologiczne 
2) Zabiegi rehabilitacyjne 
3) Praca wolontariuszy
4) Dowóz chorych
5) Konsultacje psychologiczne
Uzyskane efekty:
- poprawa czynności chorych mięśni i stawów,
- usprawnienie ruchowe,
- obniżenie zwiększonego napięcia mięśni,
- pozbycie się poczucia alienacji,
- stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.

Tytuł projektu: ,,Rehabilitacja domowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane”
Okres realizacji: 20.05.2013 -  31.12.2013
Źródło finansowania: Zarząd Województwa Łódzkiego
Celem projektu było przeprowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych, które przyczyniły się do 
nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób chorych na SM.  Zaproponowane ćwiczenia miały poprawić u osób chorych kondycję fizyczną, stan 
funkcjonalny, a także zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności 
ruchowej.  Regularne zajęcia rehabilitacyjne umożliwiły chorym utrzymywanie sprawności fizycznej. 
Uzyskane efekty:
- usprawnienie ruchowe, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie progu bólowego, 
- poprawę funkcjonowania układu krążenia, pokarmowego.
- pozbycie się poczucia alienacji,
- stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym,
- poprawa jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane

Tytuł projektu: „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane w Centrum Rehabilitacyjno - 
Opiekuńczym”
Okres realizacji: 06.05.2013 do 31.12.2013
Źródło finansowania: Zarząd Województwa Łódzkiego
Projekt zakładał zorganizowanie specjalistycznej rehabilitacji w Centrum Rehabilitacyjno – 
Opiekuńczym dla 15 osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z terenu woj. łódzkiego, 
posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:
1) Konsultacje neurologiczne 
2) Zabiegi rehabilitacyjne 
3) Praca wolontariuszy
4) Dowóz chorych
5) Konsultacje psychologiczne
Uzyskane efekty:
 poprawa czynności chorych mięśni i stawów,
 usprawnienie ruchowe,
 obniżenie zwiększonego napięcia mięśni,
 pozbycie się poczucia alienacji,
 stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.

Tytuł projektu: „Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin”
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013 r.
Źródło finansowania: środki Urzędu Miasta Łodzi w dyspozycji MOPS 
W ramach projektu osoby zamieszkujące teren m. Łodzi, miały możliwość korzystania 
z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, prawnego i psychologicznego, które było dla nich formą 
wsparcia w pokonywaniu codziennych problemów. Działalność punktu porad prowadzona była w 
Oddziale łódzkim PTSR, w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267w budynku dostosowanym do 
obsługi osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane były telefonicznie, mailowo lub osobiście od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 – 17.00, a porady udzielane po wcześniejszym ustaleniu miejsca 
i terminu z osobą zgłaszającą i udzielającą porad. Każdy uczestnik projektu mógł skorzystać z 
następujących porad:
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

550

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 prawnych,
 specjalisty ds. uprawnień osób niepełnosprawnych,
 indywidualnych spotkań z psychologiem
Wszystkie porady udzielane były nieodpłatnie w biurze Oddziału Łódzkiego PTSR oraz 
w domach uczestników projektu.

Tytuł projektu: „Opłatek 2013 i „Jajeczko 2013”
Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
Coroczne spotkania wigilijne i wielkanocne, organizowane od wielu lat, wpisały się jako tradycyjna 
działalność naszego Oddziału PTSR. Są to wspaniałe, niepowtarzalne okazje do spotkania wszystkich 
chorych zrzeszonych w Łódzkim Oddziale PTSR, a w szczególności tych, którzy z powodu ciężkiego 
przebiegu choroby (wózek inwalidzki) nie mogą korzystać ze spotkań cotygodniowych. Podniosła i 
uroczysta atmosfera, ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne zaproszonych gości - przekonują chorych na 
SM, że nie są pozostawieni sami sobie i że zawsze znajdzie się grono przyjaciół, na których mogą liczyć 
w trudnych sytuacjach życiowych. Tradycyjnie spotkania przygotowywane są dla około 350 osób, 
w tym ponad 330 to osoby chore na SM, i około 20 zaproszonych gości (lekarze, rehabilitanci, 
przedstawiciele urzędów i instytucji, z którymi nasze Stowarzyszenie współpracuje, sponsorzy oraz 
osoby duchowne). Dla chorych mających problemy 
z samodzielnym poruszaniem się organizowany był bezpłatny przewóz.

Uzyskane efekty:
- ułatwienie procesu integracji osób niepełnosprawnych,
- odnowienie utrudnionych przez chorobę, zapomnianych kontaktów,
- poznanie nowych członków stowarzyszenia,
- poprawa stanu psychicznego chorych,
- odzyskanie wiary i chęci do bardziej aktywnego życia
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. organizowanie 
pomocy członkom 
Towarzystwa w 
rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia 
i rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie 
w organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej dla chorych,

85.32.C

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

2. prowadzenie 
działalności 
popularyzatorskiej, 
informacyjno-
uświadamiającej, 
zmierzającej do pełnej 
integracji osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym ze 
społeczeństwem ludzi 
pełnosprawnych i 
kształtowanie 
właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków 
masowego przekazu i 
własnych publikacji,

91.33 Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

3. budzenie i 
pogłębianie wrażliwości 
społecznej różnych 
środowisk do działania 
na rzecz osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym,

22.15 C

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. organizowanie 
pomocy członkom 
Towarzystwa w 
rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych 
poprzez informację, 
pomoc prawną i 
socjalno-bytową, 
finansowanie na 
ustalonych zasadach 
kosztów powszechnie 
uznanych i przyjętych 
metod leczenia i 
rehabilitacji leczniczej, 
społecznej oraz 
zawodowej, a także 
współdziałanie w 
organizowaniu 
działalności społecznej, 
gospodarczej i 
kulturalnej dla chorych,

85.32 C

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

2. prowadzenie 
działalności 
popularyzatorskiej, 
informacyjno-
uświadamiającej, 
zmierzającej do pełnej 
integracji osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym ze 
społeczeństwem ludzi 
pełnosprawnych i 
kształtowanie 
właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków 
masowego przekazu i 
własnych publikacji,

91.33 Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

3. budzenie i 
pogłębianie wrażliwości 
społecznej różnych 
środowisk do działania 
na rzecz osób ze 
stwardnieniem 
rozsianym,

22.15 C

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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 wyników/zysków i strat) 3,049,293.29 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,020,938.79 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,669.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 13,685.00 zł

1,374,417.03 zł

0.00 zł

1,063,930.54 zł

118,510.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 100,484.00 zł

13,685.00 zł

86,799.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 365,571.96 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,556,857.57 zł
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2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 230,507.79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,379.02 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 209,249.04 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 363,432.78 zł

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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,949,395.73 zł 0.00 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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,790,431.00 zł 0.00 zł

11,290.48 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,122.00 zł

140,109.84 zł

5,442.41 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

12.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

12.0 etatów

123.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

20.00 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

15.00 osób

5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,492,314.81 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

453,751.48 zł

453,751.48 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,038,563.33 zł

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

1,038,563.33 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 700.04 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,037,863.29 zł

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

0.00 zł

15.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

10.00 osób

10.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

5.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

124,359.57 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

3,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Szansa na lepsze 
jutro”zad.1 i zad.2

Cel projektu zad.1 
(rehabilitacja): Głównym celem 
zadania było zwiększanie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych poprzez 
opracowanie i wdrożenie 
kompleksowego, 
innowacyjnego programu 
rehabilitacji osób chorych na 
stwardnienie rozsiane oraz 
podejmowanie działań 
umożliwiających 
wyeliminowanie stanu 
wykluczenia społecznego, ze 
względu na utrudnione 
niepełnosprawnością 
funkcjonowanie 
w społeczeństwie oraz trudne 
warunki socjalno-bytowe.

Cel projektu zad.2 (szkolenia dla 
opiekunów): Głównym celem z

PFRON 675,340.00 zł

2 „Pomocna dłoń” Projekt skierowany był do 288 
osób niepełnosprawnych 
chorych na stwardnienie 
rozsiane 
z terenu województw 
łódzkiego, mazowieckiego i 
wielkopolskiego. Zakładał 
opracowanie kompleksowego 
programu rehabilitacji osób 
chorych na SM, który 
obejmował swoim działaniem 
problemy ruchowe, 
psychologiczne i społeczne.

PFRON 723,229.34 zł

3 Pomocne ręce - 
profesjonalne wsparcie dla 
chorych na SM

Celem projektu było 
zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym, chorym na 
SM, wysokospecjalistycznego 
wsparcia opiekuńczego i 
asystenckiego. Cel ten został 
osiągnięty poprzez 
przeprowadzenie szkoleń, w 
ramach których osoby na co 
dzień sprawujące nad nimi 
opiekę zostały wyposażone w 
odpowiednią wiedzę i 
umiejętności, które 
wykorzystują w kontakcie z 
chorym.

PFRON 25,606.00 zł
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4 „Rehabilitacja ruchowo - 
społeczna dla osób chorych 
na stwardnienie rozsiane”

Projekt zakłada tworzenie 
warunków sprzyjających 
samodzielnemu 
funkcjonowaniu 160 osób 
niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć 
rehabilitacyjnych rozwijających 
aktywność społeczną osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane.

PFRON 428,927.00 zł

5 "Rehabilitacja w sali 
stowarzyszenia dla osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane"

Celem projektu było 
zorganizowanie zajęć 
rehabilitacyjnych, które miały 
za zadanie wspomagać proces 
rehabilitacji, organizować czasu 
wolny, a poprzez zwiększenie 
sprawności fizycznej przywrócić 
możliwości samoobsługi, 
odzyskać wiarę w siebie i chęci 
do bardziej aktywnego życia z 
chorobą.

Urząd Miasta Łodzi 4,980.00 zł

6 „Rehabilitacja ruchowa osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane”

Cel projektu: zorganizowanie 
specjalistycznej rehabilitacji w 
Centrum Medycznym FMC dla 
15 osób chorych na 
stwardnienie rozsiane (SM) z 
terenu woj. łódzkiego (powiaty: 
m. Łódź, pabianicki, łódzki – 
wschodni), posiadających 
aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności. Jej 
zadaniem było przywracanie 
choremu utraconej sprawności 
psychofizycznej, a w przypadku 
trwałego ubytku funkcji, 
wyrównanie istniejącego 
deficytu.

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej

35,000.00 zł

7 ,,Rehabilitacja domowa dla 
osób chorych na 
stwardnienie rozsiane”

Celem projektu było 
przeprowadzenie rehabilitacji w 
warunkach domowych, które 
przyczyniły się do nabywania, 
rozwijania i podtrzymywania 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób chorych na SM.  
Zaproponowane ćwiczenia 
miały poprawić u osób chorych 
kondycję fizyczną, stan 
funkcjonalny, a także 
zmniejszyć ryzyko chorób 
cywilizacyjnych wynikających z 
niskiej aktywności ruchowej.

Zarząd Województwa Łódzkiego 19,760.00 zł
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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)

8 „Rehabilitacja osób chorych 
na stwardnienie rozsiane w 
Centrum Rehabilitacyjno - 
Opiekuńczym”

Projekt zakładał zorganizowanie 
specjalistycznej rehabilitacji w 
Centrum Rehabilitacyjno – 
Opiekuńczym dla 15 osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane (SM) z terenu woj. 
łódzkiego, posiadających 
aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności.

Zarząd Województwa Łódzkiego 22,000.00 zł

9 „Prowadzenie jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin”

W ramach projektu osoby 
zamieszkujące teren m. Łodzi, 
miały możliwość korzystania 
z bezpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego, prawnego i 
psychologicznego, które było 
dla nich formą wsparcia w 
pokonywaniu codziennych 
problemów.

MOPS - UMŁ 18,317.00 zł

10 Opłatek 2013 Celem zadania była integracja 
osób niepełnosprawnych 
poprzez wspólne obchodzenie 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Planowane spotkanie miało za 
zadanie przeciwdziałać 
poczuciu osamotnienia 
i odrzucenia przez otaczające 
środowisko poprzez wspólne 
obchodzenie Wigilii, a przede 
wszystkim przekazanie wartości 
kulturowych związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia.

MOPS 20,640.00 zł

11 „Wsparcie osób ze 
stwardnieniem rozsianym, w 
tym 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi na rynku pracy”

Celem głównym projektu jest 
wsparcie oraz przygotowanie 
grupy 800 osób (tj. 480 kobiet - 
K i 320 mężczyzn - M) ze 
stwardnieniem rozsianym, w 
tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy (80 
osób) w okresie od 1.11.2012 r. 
do 31.10.2014 r.

PFRON 4,161,153.50 zł

Druk: MPiPS 17



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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PFRON 1

2 Urząd Marszałkowski 1

3 Urząd Miasta Łodzi 1

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

1 „Jesteśmy Aktywni” Głównym celem projektu było 
rozwinięcie aktywności 
społecznej promującej 
integrację 
wewnątrzpokoleniową, poprzez 
wprowadzenie działań 
obejmujących podniesienie 
poziomu aktywności życiowej 
na polu kulturalnym, 
rekreacyjnym i społecznym u 35 
osób starszych z terenu woj. 
łódzkiego (powiaty: m. Łódź, 
zgierski, pabianicki, łódzki 
wschodni) w okresie 01.04.2013 
- 31.12.2013.

MPiPS 118,510.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Szrejner 09.06.2014r. Data wypełnienia sprawozdania
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