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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica GRÓJECKA Nr domu 65 A Nr lokalu II PIĘTRO

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-094 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-823-21-46

Nr faksu E-mail biuro@fundacja-cho.pl Strona www www.fundacja-echo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01094036200000 6. Numer KRS 0000174905

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

Aleksandra Włodarska vel 
Głowacka

PREZES TAK

Małgorzata Piątkowska WICEPREZES TAK

Anna Olesiejuk SEKRETARZ TAK

Ewa Wasińska-Zdżalik 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

Grażyna Dryżałowska PREZES TAK

Maria Polakiewicz WICEPREZES TAK

Ewa Żochowska SEKRETARZ TAK

Joanna Grotkowska CZŁONEK RADY TAK

Agnieszka Żarnecka CZŁONEK RADY TAK

POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a w szczególności 
osób z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy oraz wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wspieranie ich rodzin i 
otoczenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swe cele poprzez: 
1. prowadzenie terapii i rehabilitacji,
2. organizację opieki zdrowotnej,
3. organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych 
form wypoczynku i rehabilitacji,
4. transport podopiecznych na zajęcia, imprezy, turnusy itp.
5. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej 
i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a 
także szeroko pojętej integracji,
6. organizowanie różnych form kształcenia i innych form aktywizujących 
społecznie i zawodowo oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, 
szkoleń, spotkań, konferencji i innych inicjatyw na rzecz realizacji celów 
statutowych.
7. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową w tym m.in. 
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy (także za granicą lub pracy 
tymczasowej), doradztwo personalne,
8. prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzowanie wiedzy o 
problemach osób wymienionych w § 4.
9. prowadzenie działalności badawczo-naukowej, prac badawczo-
rozwojowych w zakresie edukacji, zdrowia, rehabilitacji i innych dziedzin 
oraz opiniowanie, gromadzenie i udostępnienie aktów legislacyjnych,
10. rozprowadzanie artykułów wykonanych przez podopiecznych, 
specjalistów i inne osoby,
11. gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i 
niematerialnych na realizację celów określonych w §4 i na rzecz Fundacji,
12. działania w ramach wsparcia z zakresu pomocy społecznej,
13. organizację, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom 
określonym w §4,
14. organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których 
dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji,
15. współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, 
samorządowej, z instytucjami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, a 
także organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami na 
rzecz realizacji celów statutowych,
16. organizację wolontariatu,
17. współpraca i wspieranie specjalistów z zakresu rehabilitacji 
zdrowotnej, edukacyjnej, społecznej, zawodowej i innej,
18. promowanie pozytywnego wizerunku oraz inicjatyw na rzecz osób  
wymienionych w §  4. 

Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w niniejszym 
paragrafie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

OPIS DZIAŁAŃ SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, 
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZAŁOŻENIA FUNDACJI
Fundacja działa w oparciu o wypracowany dzięki wieloletniemu doświadczeniu Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących 
Fundacji-ECHO- ECHO PROGRES. Główne założenia modelu i zadania z nich wynikające mają na celu ograniczanie zjawiska 
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wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niesłyszących. 
Osoba niesłysząca jest w centrum naszego zainteresowania. Jesteśmy razem od momentu    zgłoszenia się jej do Fundacji 
(najmłodsze dziecko, które zostało naszym podopiecznym miało 2 tygodnie-najstarszy beneficjent ma powyżej 60 lat) aż do 
czasu, w którym niesłyszący sam zdecyduje, że jego aktywne i satysfakcjonujące życie nie wymaga już wsparcia Fundacji. 
Jesteśmy świadomi, że środowisko rodzinne i najbliższe otoczenie to czynniki, które mają największy wpływ na niesłyszącą 
osobę, dlatego też wspieramy i współdziałamy ze wszystkimi zainteresowanymi.
TERAPIA
Terapia realizowana jest poprzez różnego rodzaju programy, projekty, turnusy rehabilitacyjne.
Realizowane programy:
 „Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN -
ECHO-’’
Projekt współfinansowało miasto stołeczne Warszawa.
Projekt realizowany był od dnia 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. w Ośrodku Wsparcia dla dzieci młodzieży i osób 
dorosłych z wadami słuchu i mowy w siedzibie Fundacji przy ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa oraz w placówkach z terenu 
Miasta Warszawy, w których realizowane jest wsparcie w formie porad/konsultacji dla nauczycieli i wychowawców.
Celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wsparcie osób niepełnosprawnych dążących do usamodzielnienia się i 
pełnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz ich rodzin.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie samodzielności oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niesłyszących
– poprawa artykulacji i podwyższenie wrażliwości słuchowej,
– doskonalenie komunikacji werbalnej z otoczeniem,
– usprawnianie rozwoju intelektualnego (rozszerzanie zasobu słownictwa i kształtowanie prawidłowej struktury językowej, 
podnoszenie kompetencji językowych),
– podnoszenie umiejętności komunikacyjnych
– wsparcie rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców w procesie usamodzielniania
 i integracji niepełnosprawnych dzieci.
W ramach projektu były realizowane następujące działania.
1. Zarządzanie zadaniem – nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją projektu prowadzone razem w 2018 roku 11 
miesięcy. 
2.Terapia indywidualna prowadzona była w formie terapii surdologopedycznej, surdopedagogicznej i psychologiczneji oraz 
integracji sensorycznej. Przeprowadzono w 2018 roku 800 godzin terapii indywidualnej. Skorzystało ze wsparcia 50 dzieci.  
3.Terapia grupowa - działania te realizowane są w formie zajęć surdopedagogicznych, surdologopedycznych,- logorytmika i 
emisja głosu oraz zajęć  ogólnorozwojowych.
Łącznie przeprowadzono w 2018 roku 220 godzin terapii grupowej. Skorzystało 30 osób. 
4.Zajęcia grupowe kompensacyjne–przeprowadzono razem w 2018 roku 200 godzin. Skorzystało z nich 20 osób. Działanie  było 
prowadzone w ramach zajęć kompensacyjnych oraz usprawniających przez sztukę
5.Sesje z trenerem pracy – zrealizowano razem w 2018 roku 200 godzin  spotkań indywidualnych z podopiecznym i 
pracodawcami dla 17 osób niesłyszących i 12 pracodawców. Osiągnięte zostały zadowalające efekty -17 osób uczestniczyło w 
sesjach z trenerem pracy.  Zatrudnionych pozostaje 12 osób.
6.Porady/Konsultacje – zrealizowano razem w 2018 roku 9 godzin  konsultacji dla 10 nauczycieli- wykładowców. 
7. Komunikacja niewerbalna –kurs PJM –działanie rozpoczęło się we wrześniu. Przeprowadzono w całym 2018 roku 60 godzin 
dla 10 osób (2 podopiecznych, 4 rodziców, 3 specjalistów, 1 wolontariusza). 
8.Grupa Wsparcia dla Młodzieży – Zrealizowano razem w 2018 roku 9 spotkań po 5 godzin. Skorzystało 20 osób. Działanie 
realizował wolontariusz, który przepracował 45 godzin.
9.Wolontariusze administracyjni przepracowali razem w 2018 roku 917 godzin. Wolontariusze realizowali działania pomocnicze 
takie jak bieżąca obsługa administracyjna ośrodka, otwieranie drzwi, pomoc w obsłudze imprez integracyjnych odbywających 
się w siedzibie Fundacji.
10. Działania promocyjne realizowane były przez cały okres realizacji zadania, odpowiadał za nie koordynator projektu, a 
współpracował cały zespół m.in. poprzez informowanie na bieżąco o źródle finansowania. Koordynator na bieżąco prowadził 
stronę www Fundacji i umieszczał na niej informacje o projekcie. Zaprojektowano i wydrukowano kalendarzyki na 2018 z 
logiem Miasta Warszawy. 
Ewaluator  badał także satysfakcję uczestników, określając rezultaty miękkie i twarde. 
„Samodzielność – od dzieciństwa do pełnej dorosłości. Holistyczne wsparcie rozwoju oraz zdobywanie kompetencji do pełnienia 
ról i zdań społecznych osób z wadą słuchu w placówce PFPDN -ECHO-’’
Realizacja w dwóch etapach, po 12 miesięcy, od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
Cel projektu –zwiększenie samodzielności 300 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami, w wieku od 0 aż do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. 
Usprawnianie rozwoju intelektualnego, rehabilitacji słuchu i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, stymulacja 
rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, samodzielności społecznej i zawodowej.
Specjalistów wspierali wolontariusze i tłumacze PJM, w zależności od potrzeb BO .
Koordynator projektu odpowiadał za całokształt, zarządzał projektem, współpracował 
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z zespołem projektu. Nadzorował wszystkie procesy.
Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń odpowiadał  m.in. za prawidłowe opisy dokumentów, weryfikację zapisów w 
księgach, bieżący monitoring finansowy projektu, przygotowanie sprawozdania, . 
Obsługa informatyczna była realizowana przez dwie osoby, które obsługiwały strony internetowe i media społecznościowe w 
zakresie informacji o projekcie, jak i sprzęt potrzebny do projektu, w tym do prowadzenia terapii oraz systemy sieciowe.
Główny specjalista ds. aktywizacji społecznej i zawodowej – organizował wszystkie formy wsparcia adekwatnie do potrzeb BO i 
monitorował ich przebieg od strony merytorycznej, począwszy od rekrutacji (zatwierdzał rejestrację BO do projektu). 
Realizował także IPD, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. 
Opracowanie IPD
IPD przygotował i opracował, a następnie aktualizował Główny specjalista ds. aktywizacji społecznej i zawodowej wraz z BO 
przy współpracy m.in: psychologa, logopedy, pedagoga. Terapia indywidualna surdologopedyczna
Zaplanowano w każdym etapie 4200 godz. zajęć dla 175 osób, średnio 24 godz./BO w każdym z etapów realizacji. Terapię 
indywidualną surdologopedyczną realizowało 9 specjalistów surdologopedów. Każde zajęcia prowadził 1 specjalista.
Terapię wspierali tłumacze jęz. migowego.
Terapia indywidualna surdopedagogiczna
Zaplanowano w każdym etapie 1404godz. zajęć dla 78 osób, średnio 18 godz./BO
Terapię indywidualną surdologopedyczną realizowało 7 specjalistów surdopedagogów. Każde zajęcia prowadził 1 specjalista. 
Terapię wspierali tłumacze jęz. migowego.
Terapia indywidualna psychologiczna
Zaplanowano w każdym etapie 1800 godz. zajęć/konsult dla 100 osób, śr. 18godz/BO. Terapię prowadziło  7 specjalistów. Każde 
zajęcia prowadził 1 specjalista. Forma wsparcia była wspomagana przez tłumaczy PJM zgodnie z potrzebami BO.
Terapia indywidualna integracja sensoryczna
Zaplanowano w każdym etapie 600 godz. zajęć dla 50 osób, średnio 12 godz./BO. Każde zajęcia prowadziło  2 specjalistów, w 
tym wolontariusze. Czas trwania sesji 1godz. Termin realizacji zajęć był indywidualnie ustalany z każdym uczestnikiem.
Terapia grupowa surdologopedyczna
Zaplanowano w każdym etapie średnio po 35 godz./BO dla 32 osób, przez 10 m-cy. Terapię wspierali tłumacze jęz. migowego. 
Każde zajęcia prowadziło 2 specjalistów. Czas trwania sesji 1 godz. W terapii brali udział rodzice/opiekunowie.
Terapia grupowa surdopedagogiczna
Zaplanowano w każdym etapie zajęcia dla 24 osób, średnio 35 sesji przez 10m-cy. Czas trwania sesji 2godz., śr. 6 osób w grupie. 
 2 specjalistów: surdopedagog (280 g.) i wolontariusze (280 g.).
Terapia grupowa psychologiczna
Zaplanowano w każdym etapie 240 godz. zajęć dla 15 osób (w 3 grupach po śr. 5 osób) przez 10m-cy. Czas trwania sesji 2godz.  
Terapię prowadziło 4 psychologów  i wolontariusze.
Terapia grupowa ogólnorozwojowa
Zaplanowano w każdym etapie przez 10 m-cy zaplanowano zajęcia dla 48 osób, w grupach 8 osobowych (6 grup) średnio 35 
sesji. Czas trwania sesji 2godz. Każde zajęcia prowadzi  2 specjalistów-terapeutów. W zajęciach brali udział 
rodzice/opiekunowie BO. Terapię wspierali tłumacze jęz. migowego.
Zajęcia grupowe wspomagające
Zaplanowano w każdym etapie 720 godz. zajęć dla 40 osób, średnio 72godz./osobę przez 9 m-cy. 2 prowadzących jednocześnie: 
terapeuta (720h) + wolontariusz (720h). Terapię wspierali tłumacze jęz. migowego.
Konsultacje/interwencje
Zaplanowano w każdym etapie zaplanowano 90 godz. konsultacji/interwencji dla 30 osób, Czas trwania sesji 3godz.  W każdych 
konsultacjach  uczestniczyło 2 specjalistów: surdopedagog i surdologopeda oraz psycholog. Zadanie realizowało łącznie 9 
specjalistów.
Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów
Zaplanowano w każdym etapie 90 godz. warsztatów dla śr. 36 osób. Warsztaty prowadziło  2 specjalistów. 
Tłumaczenia symultaniczne- Tłumacz PJM
Zaplanowano w każdym etapie łącznie 880 godz. tłumaczenia dla 44 osób, średnio 20godz./osobę. Tę formę  wsparcia 
realizowali również wolontariusze z odpowiednimi  kwalifikacjami (480godz).
Porady prawne indywidualne
Zaplanowano w każdym etapie 140 porad dla 70 beneficjentów. Zaplanowano śr. 2 sesje dla BO, z uwzględnieniem sytuacji 
konieczności rozwiązania problemu prawnego, kiedy to częstotliwość spotkań mogła być  większa.
Doradztwo zawodowe indywidualne
Zaplanowano w każdym etapie 150 porad dla 25 beneficjentów. Zaplanowano śr. 6 sesji dla 1 BO.
Pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia
Zaplanowano w każdym etapie realizacji co najmniej 25 osób, po 6 godz. pośrednictwa dla każdej z nich. Łącznie 150 godz. 
Wsparcie było realizowane przy udziale wolontariusza (150 godzin).
Zajęcia dla dzieci w ramach warsztatów dla Rodziców/Opiekunów
Zaplanowano w każdym etapie 90 godz. warsztatów dla śr. 36 osób.
Promocja projektu. 
Informacja o projekcie była zamieszczona na stronie internetowej Fundacji. Zawarto informacje o działaniach i czasie trwania 
projektu, formach wsparcia i realizacji, a także harmonogram. Większe plakaty były wywieszone w Fundacji na korytarzu i 
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drzwiach wyjściowych oraz zaprzyjaźnionych z Fundacją placówkach. Plakaty w formacie A5 rozdawane były w formie ulotki 
podopiecznym Fundacji i ich rodzinom. Informacja o rozpoczęciu projektu i działaniach była na FB Fundacji. Informacje o 
projekcie i współfinansowaniu go przez PFRON były każdorazowo rozpowszechniane podczas wizyt w placówkach, w ramach 
realizowania formy wsparcia: konsultacji/interwencji. Informacja o współfinansowaniu projektu jest zawarta w poradniku dla 
rodziców, który powstał w ramach projektu. W II etapie dodrukowano 50 egzemplarzy Poradnika, który cieszy się ogromnym 
powodzeniem. Na bieżąco oznaczamy logiem PFRON zakupione materiały i pomoce.
PODSUMOWANIE
Opracowany i realizowany projekt był bardzo skuteczny i spotykał się z bardzo dobrym odbiorem BO. Efekty projektu były 
opracowywane przez specjalistów dla każdego uczestnika projektu  w oparciu o IPD (średnio co 5-6 miesięcy udziału BO w 
projekcie). Realizatorami projektu byli specjaliści poszczególnych dziedzin, którzy prowadzą terapię zgodnie z kwalifikacjami. 
Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi z wadą słuchu oraz 
sprzężeniami. Stanowią oni merytoryczne zaplecze Fundacji. Specjaliści pracujący w organizacji są unikalnymi fachowcami w tej 
dziedzinie, jaką jest rehabilitacja osób niedosłyszących i niesłyszących. Mają też duży wkład społeczny w kształtowaniu modelu 
wsparcia.
TURNUSY REHABILITACYJNE
Fundacja realizuje turnusy rehabilitacyjne od początku swojej działalności, tj. od 1995 roku. Jest to wyjazd usprawniający i 
rekreacyjny dla osób (głównie dzieci) z wadą słuchu, na którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne w oparciu o pracę 
indywidualną i grupową, pobudzające wszechstronną stymulację rozwoju. Program turnusu uwzględnia wszechstronne 
działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju jednostki z uszkodzeniem słuchu, dlatego też wypoczynek letni jest 
wzbogacony zadaniami stymulującymi szczególnie te sfery, które z powodu niesprawności ograniczają pełne poznanie 
otaczającego świata i uczestnictwo w życiu społecznym.
W 2018 roku został zorganizowany turnus w dniach od 14 lipca do 28 lipca 2018 r. dla 66 dzieci, z czego 32 dzieci skorzystało z 
dofinansowania PFRON. Dofinansowanie obejmowało udział dziecka, jak i opiekunów (rodziców). W tym roku łącznie w 
turnusie uczestniczyło 219 osób, w tym  66 dzieci z dysfunkcją słuchu, 19 osób kadry oraz 134 osoby towarzyszące (rodzice, 
opiekunowie, rodzeństwo). Miejscem realizacji turnusu był Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny PIRAMIDA, 73-330 
Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30.
Podczas turnusu zorganizowano: zajęcia terapeutyczne indywidualne, zajęcia terapeutyczne grupowe, zajęcia rekreacyjno-
sportowe, zajęcia kulturalno-oświatowe, warsztaty dla opiekunów. 
ZIMA  z Fundacją –ECHO- 2018
Działanie wspierające rehabilitację słuchu i mowy, przeznaczone było dla małych dzieci z niedosłuchem i ich rodzin. Celem była 
wielospecjalistyczna, zintensyfikowana stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, językowego małego 
dziecka z uszkodzonym słuchem, dodatkowymi niepełnosprawnościami  oraz włączenie w proces terapii środowiska rodzinnego 
dziecka, jak i zapewnienie optymalnego rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Dostarczenie rodzinom 
specjalistycznej pomocy i wsparcia i przygotowanie dziecka do integracji społecznej na poziomie grupy rówieśniczej.
Program obejmował 5 dniową intensyfikację zajęć terapeutycznych.
Termin od 15 stycznia (poniedziałek) do 19 stycznia (piątek) włącznie.
Miejsce: siedziba Fundacji-ECHO-
Uczestnicy : 25-oro dzieci od 0 do 6 lat
Wykonawcy 9 osób kadry- specjaliści słuchu i mowy oraz wolontariusze – 2 osoby
Pozostałe działania/projekty
Dzień Dziecka- czerwiec 2018
01-02 .06. 2018 roku w Serocku odbył się Dzień Dziecka, sponsorowany przez Firmę MED.-EL. Udział wzięło około 300 osób. 
Pierwszego dnia odbyły się warsztaty specjalistycznych zajęć dla niesłyszących dzieci i ich rodzin. Drugiego dnia towarzyszyła 
nam przepiękna pogoda, a dzieci, młodzież i dorośli skorzystali z wielu wspaniałych atrakcji. 
„Warsztaty fotograficzne NIE/OBIEKTYW/NIE”
Projekt finansowany był przez miasto stołeczne Warszawę.
Projekt adresowany był do 20 osób z niepełnosprawnością narządu słuchu 
i spektrum autyzmu. Ten projekt to połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia umożliwiały uczestnikom rozwinięcie pasji 
oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych, przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy ogólnej z różnych dziedzin 
pomocniczego, pozwoliły na rozwijanie zainteresowań kulturą i docenianie otaczającego nas piękna. Prace wystawiane były w 
Domach Kultury na terenie warszawy oraz w Urzędzie Dzielnicy-OCHOTA. 
PRACA-ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Rehabilitacja zawodowa realizowana jest w Fundacji głównie pod postacią zatrudnienia wspomaganego. Zatrudnienie 
wspomagane jest realizowane w PFPDN ECHO zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. W 
Fundacji działa również Agencja Zatrudnienia, która umożliwia aktywizację zawodową osobom potrzebującym różnorodnego 
wsparcia na otwartym rynku pracy. W 2018 roku 46 osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem 
agencji. W tym 37  osób podjęło pracę na podstawie umowy o pracę.
Projekt: „Moja praca-moja kariera”
Termin realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku
Cel projektu: Wejście osób niepełnosprawnych (ON), głównie osób niedosłyszących
 i niesłyszących, na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego według standardów EUSE. 
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Aktywizacja zawodowa dla 40 ON. Zwiększenie szans na otwartym rynku pracy poprzez zintegrowane działania. Zatrudnienie 30
 ON (75%). Utrzymanie zatrudnienia przez 18 osób (60%) spośród zatrudnionych ON przez co najmniej 6 m-cy.
We wszystkich formach wsparcia obecni byli tłumacze języka migowego. 
W ramach projektu zrealizowano badanie postaw dotyczących poszukiwania pracy za pomocą wystandaryzowanych testów 
psychologicznych objęło uczestników programu a także osoby z grupy kontrolnej (udział w badaniach zgodnie z zasadami etyki 
prowadzenia badań psychologicznych jest dowolny). 
Zarządzanie i rozliczenia finansowe były realizowane przez cały okres realizacji projektu.
Promocja, informacja o projekcie – działania te były realizowane przez cały czas trwania projektu. Ulotki i plakaty służyły nie 
tylko do rekrutacji początkowej i uzupełniającej, ale pełniły też rolę informacyjną o projekcie i źródle finansowania. Informacje 
o projekcie były dystrybuowane drogą elektroniczną, poprzez stronę www, media społecznościowe, jak i poprzez kontakty z 
osobami niesłyszącymi i instytucjami. 
Od początku projekt objął swoimi działaniami 45 osób, a 37 z nich znalazło zatrudnienie, co oznacza, że pracę podjęło ponad 
80% wszystkich uczestników. Spośród wszystkich uczestników zatrudnienie powyżej 6 miesięcy utrzymało 27 osób.
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
Projekty Międzynarodowe i Wolontariat Europejski.
Kontynuowanie współpracy z Fundacją RA i DO Międzynarodowym Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych.
Wolontariat
Jesteśmy akredytowaną Organizacją Wysyłającą wolontariuszy w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Wspólnotowego 
Programu "Młodzież w działaniu". W 2018 podopieczni brali udział w projekcie : „Gry ekologiczne”
EDUKACJA
Działania edukacyjne prowadzone przez Fundację obejmują szkolenia, warsztaty  dla wychowawców i nauczycieli z przedszkoli i 
szkół do których uczęszczają nasi podopieczni. Prowadzimy biblioteczkę dla rodziców i podopiecznych.
WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
Fundacja bierze udział w pracach Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych oraz 
Parlamentarnego Zespołu do spraw Głuchych w Sejmie RP. Współpracuje z PFRON przy realizacji kluczowych programów i 
projektów.                                            
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w dziedzinie niedosłuchu, różnych niepełnosprawności i 
innych związanych z NGO (CODA-Polska, Kultura Bez Barier, Polski Komitet Audiofonologii, Fundacja Instytut Historii Głuchych 
"Surdus Historicus”, SUITA, PTI, KOKON, PZG, Słyszeć Bez Granic, PSPS, Integracja, Fundacja Orange, Usłyszeć Świat Fundacja 
im. Leopolda Kronenberga Fundacja Kultura bez Barier i inne)
Tworzy i jest członkiem wielu Koalicji i organizacji parasolowych, które wspierają organizacje pozarządowe (między innymi 
Koalicji na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Federacji Mazowia, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Kongresu Osób z 
Niepełnosprawnością, Centrum Wolontariat, Centrum szpitalna, Klon /Jawor i inne).
RZECZNICTWO
PFPDN-ECHO- opiniuje akty prawne, dotyczące wszystkich dziedzin życia dziecka niedosłyszącego (np. postulowanie zmian w 
ustawach dotyczących języka migowego, dofinansowań do aparatów słuchowych, rehabilitacji zawodowej, o systemie oświaty, 
zdrowia, orzecznictwa itp.) Bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących ustawy ,,Za Życiem” oraz Programu 
Rządowego „Dostępność Plus”. Gromadzi i udostępnia akty normatywne. Popularyzuje wiedzę w społeczeństwie o problemach 
podopiecznych Fundacji ich potrzebach i możliwościach.
WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTYCZNYMI PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA, FIRMAMI MEDYCZNYMI
W ramach współpracy z firmami Fundacja prowadzi Bank Aratów Słuchowych 
-ECHO-. Aparaty słuchowe są bezpłatnie wypożyczane małym dzieciom z wadą słuchu oraz młodzieży i osobom dorosłym które, 
są podopiecznymi Fundacji-ECHO- oraz czekają na implant ślimakowy lub mają własne aparaty w serwisie, albo nie posiadają 
jeszcze własnych aparatów słuchowych, a także chcą przetestować aparaty innych firm. Firmy wspierające: BERNAFON, 
SONOVA, OTICON, INTERTON, RESOUND, CEDIS Współpracujemy również z protetykami słuchu, którzy udzielają konsultacji i 
przeprowadzają bezpłatne badania słuchuPlacówki medyczne to miedzy innymi: Międzynarodowe Centrum Mowy i Słuchu, 
Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut patologii i Fizjologii Słuchu i inne. Firmy: MED.-EL, MEDICUS. Uczestniczymy i 
współorganizujemy spotkania i konferencje z udziałem specjalistów: lekarzy, pedagogów, logopedów, psychologów, 
terapeutów .
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM LOKALNYM
  Działamy w Kolacji na Rzecz Ochoty. Współpracujemy na wielu płaszczyznach 
z poszczególnymi urzędami dzielnic Warszawy (szczególnie dzielnicy Warszawa- Ochota). Współorganizujemy festyny i imprezy 
kulturalne odbywających się w dzielnicach Warszawy. Realizujemy wspólne projekty. Bierzemy udział w Komisji Dialogu 
Społecznego przy Biurze Edukacji M. St. Warszawy oraz w Komisji Dialogu Społecznego Niepełnosprawnych przy Biurze Pomocy 
i Projektów Społecznych Miasta st. Warszawy. 
WOLONTARIAT
W Fundacji jest prowadzona szeroka działalność wolontarystyczna.
Wolontariusze na co dzień pomagają w pracach biurowych oraz organizacji różnych imprez w siedzibie Fundacji. Są to osoby z 
rodzin naszych podopiecznych (babcie, prababcie, rodzice) oraz studenci, nasi podopieczni, uczniowie szkół warszawskich. 
Wolontariusze specjaliści wspierają naszych terapeutów podczas zajęć.
Wolontariat pracowniczy realizowany jest we współpracy z firmami, w ramach którego organizujemy wspólne działania dla 
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podopiecznych Fundacji i pracowników firm.
W 2009 Fundacja –ECHO- uzyskała Akredytację Organizacji Wysyłającej Wolontariatu Europejskiego. W ramach tego 
Wolontariatu (European Yoluntary Service) młodzież w wieku od 18 do 30 lat może spędzić za granicą okres do 12 miesięcy, 
pomagając przy realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej. Realizujemy ten wolontariat we współpracy z Fundacją RA i 
DO Międzynarodowym Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych.
KULTURA I REKREACJA
Podopieczni Fundacji uczestniczą w wielu wydarzeniach artystycznych i kulturalnych. Współtworzą i biorą udział w różnych 
formach artystycznego wyrazu: w przedstawieniach teatralnych, zajęciach muzycznych, tanecznych, warsztatach 
fotograficznych, plastycznych. Młodzi-dorośli podopieczni spotykają się raz w miesiącu na Spotkaniach Czwartkowych 
w siedzibie Fundacji. Jesteśmy współorganizatorami i uczestnikami imprez kulturalnych takich jak Impreza Choinkowa, Dzień 
Dziecka, Dzień Sportu i innych. Nasi podopieczni zwiedzają ciekawe miejsca w kraju i zagranicą. Biorą udział w obozach i 
regatach żeglarskich. Fundacja współpracuje z ośrodkami kultury oraz dzielnicowymi i gminnymi wydziałami kultury.
KALENDARZ WYDARZEŃ W 2018 R
Data Opis wydarzenia Miejsce
12.02.2018 Uroczyste obchody 50-lecia Poradni "TOP" W-wa, ul. Koszykowa 86
16.02.2018 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. Standardy dla tłumaczy polskiego języka 
migowego W-wa, ul. Długa 23/25
20.02.2018 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych Program " Dostępność Plus" W-wa, ul. Wiejska 4/6/8
14.03.2018 Ogólnopolska Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w sprawie zmian ustaw wdrażających program 
dla rodzin " Za życiem"  W-wa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
06.04.2018 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. System powiadamiania osób głuchych w 
sytuacji kryzysowej w Polsce  W-wa, ul. Długa 23/25
11.04.2018 Otwarcie Ośrodka Terapii przy ul. Nocznickiego 13a m1 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Młodzieży z Wadą 
Słuchu             " Usłyszeć Świat " W-wa, ul. Nocznickiego 13 a m1
12-13.04.2018 IV Sympozjum -Wyzwania współczesnej protetyki słuchu i XIII Kongres PSPS Poznań, 
16.04.2018 Organizacja wystaw prac fotograficznych NIEOBIEKTYWNIE   Faktyczny Dom Kultury Warszawa
19.0-4.2018 Szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 357 W-wa, Bemowo
20-21.04.2018 XX Spotkanie Dystrybutorów i Przyjaciół marki PHONAK Poznań
24.04.2018 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych. Kontynuacja prac nad numerem alarmowym 112 W-wa, 
ul. Wiejska 4/6/8
27.04.2018 Konferencja warsztatowa z okazji Europejskiego Dnia Logopedy pt: IV Europejski dzień Logopedy- Usłysz Mnie" 
wystąpienia - Ewa Wasińska-Zdżalik, Ewa Kozłowska W-wa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
09.05.2018 Finałowa Gala III edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego " LIDER DOSTĘPNOŚCI " pod honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W-wa, Pałac Prezydencki
11.05.2018 Inauguracja Dnia Osób z Niepełnosprawnością " Sięgnij po sukces" W-wa, 
ul. Czerniakowska 16, CIOP-PIB
17.05.2019 Szkolenie nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori W-wa, 
ul. Szwolerzerów 4
24.05.2018 Szkolenie w Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Komorów
02-06-2018 Obchody Dnia Dziecka 2018- I dzień warsztatowy - wystąpienie: Aleksandra Włodarska vel Głowacka Serock
06.06.2018 Olimpiada Niepodległości - współorganizacja Dnia Sportu dla osób z niepełnosprawnością OCHOTA NA SPORT w 
ramach Koalicji na rzecz Ochoty W-wa, Ochota
24.07.2018 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. Warsztaty dla głuchych, jak zgłaszać 
sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich W-wa, ul. Długa 23/25
28.05-11.06.2018 Organizacja wystaw prac fotograficznych NIEOBIEKTYWNIE  -UD Ochota W-wa, Ochota
15.06-27.08.2018 Organizacja wystaw prac fotograficznych NIEOBIEKTYWNIE - Klub Osiedlowy - TO TU Wola W-wa, Wola
08.06.2019 Wolontariat pracowniczy. Fundacja Kronenberga. Pracownicy z Banku  CITI-Handlowego W-wa, siedziba Fundacji  -
ECHO-, Ochota
26.06.2018 Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia W-wa, ul. Wiejska 4/6/8 - Sejm
20-22.09.2018 Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Łodzi  Łódź, Al.. Politechniki 4
28.09.2018 Ogrody Integracji Grodzisk Mazowiecki
01.10.2018 XIV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych  Centrum Kreatywności Targowa, W-wa
03.10.2018 XV Jubileuszowy Dzień Wolontariusza, " Wolontariat z Ochotą " Hotel Sobieski- współorganizacja imprezy 
Dzielnicowej w ramach Koalicji na rzecz Ochoty  W-wa, Plac Zawiszy 1
18-20.10.2018 Spotkanie planistyczno-integracyjne Federacji Mazowia Wilga, Ośrodek CEO
24.10.2018 Giełda Mocy VIII edycja. Współprowadzenie warsztatów: Rafał Dziurla, wystąpienie: Jakub Kamiński PGE Narodowy, 
          W-wa
25.10.2018 IV Kongres Osób z Niepełnosprawnością „Za Niezależnym Życiem” W-wa, 
ul. Chodakowska 19/31
15.11.2018 Szkolenie nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im Noblistów Polskich,   Lesznowola, 
ul.Szkolna 6
17.11.2018 23. Wielka Gala Integracji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Arena Ursynów, 
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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)

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

120

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

ul. Pilecka 122
27.11.2018 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych - program "Dostępność Plus" W-wa, ul. Wiejska 4/6/8
10.12.2018 Konferencja : Rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób głuchych i niedosłyszących, organizowana przez 
Parlamentarny Zespół ds. Głuchych we współpracy z PZG - wystąpienia : Aleksandra Włodarska vel Głowacka, Rafał Dziurla W-
wa, ul. Wiejska 4/6/8, Sejm RP
12.12.2018 Konferencja: "Praca bez barier" organizowana przez Zachodniopomorski Oddział PFRON wystąpienie: Rafał Dziurla 
Koszalin
14-15.12.2018 II Kongres Praw Obywatelskich, Muzeum Polin W-wa, 
ul. M. Anielewicza 6
15.12.2018 Szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kutnie Kutno
15.12.2018 Wigilia dla dzieci. Przedstawienie teatralne grupy "ARLEKIN" W-wa, ul. Grójecka 65A siedziba Fundacji-ECHO-

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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
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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) 2 627 840,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 145 848,26 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 465 708,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 687,75 zł

e) pozostałe przychody 13 596,28 zł

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

Rehabilitacja słuchu i mowy. Aktywizacja 
społeczna i zawodowa, w tym zatrudnienie 
wspomagane. Realizowane programy.1. 
„Usłysz i zobacz dźwięk, melodię słowa” – 
stymulacja rozwoju osób niesłyszących. 
Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN 
–ECHO– w 2018r. – współfinansowany 
przez Miasto st. Warszawy. 2. „Moja Praca - 
Moja Kariera” – współfinansowany przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 3. „Samodzielność – 
od dzieciństwa do pełnej dorosłości. 
Holistyczne wsparcie rozwoju oraz 
zdobywanie kompetencji do pełnienia ról i 
zdań społecznych osób z wadą słuchu w 
placówce PFPDN – ECHO–” - 
współfinansowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 4. „Aktywni w 
–ECHO-”- finansowany ze środków 
własnych.

94.99.Z 7 928,30 zł

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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 568 663,52 zł

2.4. Z innych źródeł 16 284,03 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 511 064,05 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 458 790,00 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: 2 328 528,91 zł 458 790,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 786 598,36 zł 455 168,10 zł

1 Projekt: „Usłysz i zobacz dźwięk, melodię słowa..”, „Moja Praca - Moja Kariera” – od 04/2018, 
Turnus rehabilitacyjny, działalność wspierająca.

53 436,56 zł

1 Refundacje 405 353,44 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 727 121,54 zł2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 315 771,20 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 204 171,20 zł

111 600,00 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

w 
tym:

0,00 zł

513 056,76 zł

55 606,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 359 249,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13 907,95 zł

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

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

479 615,95 zł 3 621,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

61 976,01 zł

338,59 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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

56 869,00 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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1.1. 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)

3 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. 0,50 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)

2,50 etatów

32 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

0 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)

20 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

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 924 203,21 zł

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

924 203,21 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)  

0,00 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)  

77 016,93 zł

24 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) 

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

8 osób

16 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

146 791,32 zł

146 791,32 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 777 411,89 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 63 789,02 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 860 414,19 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)

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)

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

1 „Usłysz i zobacz: dźwięk, 
melodię i słowa".

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
oraz wsparcie osób 
niepełnosprawnych dążących 
do usamodzielnienia się i 
pełnego funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz ich rodzin.

Miasto st. Warszawa 138 090,00 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

0,00 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

6 438,54 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 „Moja Praca - Moja Kariera” Wejście osób 
niepełnosprawnych (ON), 
głównie osób niedosłyszących
 i niesłyszących, na rynek pracy 
poprzez wykorzystanie metody 
zatrudnienia wspomaganego 
według standardów EUSE. 
Aktywizacja zawodowa dla 40 
ON. Zwiększenie szans na 
otwartym rynku pracy poprzez 
zintegrowane działania. 
Zatrudnienie 30 ON (75%). 
Utrzymanie zatrudnienia przez 
18 osób (60%) spośród 
zatrudnionych ON przez co 
najmniej 6 m-cy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

176 433,00 zł

2 „Samodzielność – od 
dzieciństwa do pełnej 
dorosłości…”

Zwiększenie samodzielności 300 
osób niedosłyszących i 
niesłyszących oraz ze 
sprzężeniami, w wieku od 0 aż 
do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, poprzez 
zapewnienie kompleksowego 
wsparcia w placówce, w ramach 
rehabilitacji ciągłej. 
Usprawnianie rozwoju 
intelektualnego, rehabilitacji 
słuchu i mowy, doskonalenie 
umiejętności komunikacyjnych, 
stymulacja rozwoju 
poznawczego, emocjonalnego i 
społecznego, samodzielności 
społecznej i zawodowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 043 134,56 zł

Druk: NIW-CRSO 15



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

Aleksandra Włodarska vel Głowacka 
10.07.2019

Małgorzata Piątkowska 10.07.2019
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-04
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