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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

2003-10-01

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 Zarządu TAK

Małgorzata Piątkowska Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Olesiejuk Sekretarz Zarządu 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 Rady TAK

Ewa Żochowska Sekretarz Rady TAK

Maria Polakiewicz Wiceprezes Rady 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 swoje 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

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a w 
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szczególności osób z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także wspieranie ich rodzin i otoczenia.
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 
wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niesłyszących. 
Główne założenia:
1. Wsparcie obejmuje osoby niesłyszące od urodzenia do dorosłości i ich rodziny
 oraz otoczenie społeczne.
2. Terapia indywidualna i grupowa jest realizowana poprzez długofalowe, kompleksowe oddziaływania logopedyczne, 
psychologiczne, pedagogiczne, stymulację rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego (ze szczególnym 
uwzględnieniem wczesnego wspomagania). 
3. Indywidualne i interdyscyplinarne podejście do każdego podopiecznego. 
4. Współudział rodziców w tworzeniu indywidualnej ścieżki terapii dziecka.
5. Tworzenie programów wsparcia dla młodzieży i dorosłych – organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia wspomaganego oraz 
współpracy międzynarodowej.
6. Poznawanie i włączanie do terapii Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz alternatywnych środków komunikowania się.
7. Angażowanie podopiecznych w wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.
8. Angażowanie rodziców w działania samopomocowe – tworzenie grup wsparcia, podejmowanie działań w Radzie Rodziców.
9. Realizowanie wolontariatu w różnych formach w Fundacji, w kraju i za granicą.
10. Organizowanie wyjazdów terapeutycznych ( w tym turnusów rehabilitacyjnych).
11. Budowanie odpowiedniego klimatu w pracy terapeutycznej i codziennych relacjach
 - wzajemnej pomocy, szacunku i współpracy- tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.
12. Kooperacja z organami administracji państwowej, samorządem lokalnym, 
z placówkami oraz firmami państwowymi i prywatnymi (w tym medycznymi
 i edukacyjnymi) a także z organizacjami pozarządowymi.

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 ponad 80 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 projekty w 2019 roku: 
,,AKTYWNI W –ECHO-’’ Projekt realizowany od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2021 r.
Cel projektu- kompleksowa rehabilitacji (społeczna i zawodowa) Realizowano wsparcie dzieci, młodzieży, jak i dorosłych osób z 
wadą słuchu i/lub sprzężeniami, w dążeniu do
usamodzielnienia się. Zaplanowane cele sukcesywnie były osiągane, w tym m.in.:
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
- poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
- wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy,
- aktywizacja społeczna,
- przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania społecznego,
oraz
- aktywizacja zawodowa osób w formie zatrudnienia wspomaganego, w tym zatrudnienie na otwartym ryku pracy osób.
W 2019 roku do projektu zrekrutowano:
106 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy, które są mieszkańcami m.st. Warszawy. Są to osoby z 
niepełnosprawnościami, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Każdy został wpisany do bazy uczestników 
projektu, na podstawie którego mierzone były wskaźniki.
Narastająco od XII 2018  r. do projektu przyjęto 114 osób (8 w 2018 r. i 106 w 2019 r.) 
W 2019 roku Beneficjenci dzięki rehabilitacji społecznej i zawodowej sukcesywnie osiągali swoje cele założone w IPD, dążąc do 
niezależności życiowej w stopniu adekwatnym do czasu realizacji, ich rozwoju i postępów w rehabilitacji. 
Realizacja projektu zapewniła kompleksowe wsparcie w różnych sferach życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stymulowanie 
rozwoju, poprawa funkcjonowania poprzez naukę mowy, rozwijanie słuchu, percepcji i koordynacji itd. była ogromną szansą i 
pozwoliła im na włączenie się w naturalne środowisko (przedszkole, szkoła, praca itd.). Rezultaty realizacji zadania publicznego w 
okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.
„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-’’
31.03.2019 roku zakończono realizację dwuletniego projektu współfinansowanego ze środków PFRON. Projekt realizowano w 
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dwóch etapach, po 12 miesięcy, łącznie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
Wszystkie cele projektu osiągnięto zgodnie z założeniami.
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.
W całym okresie projektu od 01.04.2017-31.03.2019 uczestniczyło  300 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze 
sprzężeniami  w wieku od 0 aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ostatecznie w projekcie jest 331 unikalnych peseli w związku 
z zastępstwami (w I etapie 11 i w II etapie 20).
Beneficjenci Ostateczni (BO) w oparciu o IPD skorzystali z indywidualnych i grupowych form wparcia, w tym z terapii 
surdologopedycznej, surdopedagogicznej, psychologicznej, sensorycznej, ogólnorozwojowej i wspomagającej przy udziale 
rodziców i opiekunów w przypadku małych dzieci, jak i tłumaczy jęz. migowego (w razie potrzeby). Dla dorosłych, w wieku 
produkcyjnym, w ramach placówki było świadczone doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Zapewniona była możliwość 
konsultacji i interwencji w placówkach przedszkolnych i szkolnych, do których uczęszczają BO. Rodzice/Opiekunowie skorzystali 
z warsztatów.  BO skorzystali także z porad prawnych. Wszystkie działania były świadczone w ramach placówki w Warszawie, 
gdzie prowadzona jest od lat rehabilitacja ciągła. Obejmuje BO (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) zamieszkałych głównie w 
woj. mazowieckim, a także umożliwiała wsparcie BO zgłaszającym się z sąsiednich województw. Wsparcie było realizowane 
przez cały rok i co najmniej przez 5 dni w tygodniu. W okresie wakacyjnym, ferii zimowych i świąt z mniejszą intensywnością.
Rekrutacja obyła się zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku. Wszyscy przyjęci do projektu BO podpisali  karty 
rejestracyjne do projektu oraz deklarację udziału w projekcie oraz oświadczenia. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie są 
spisane w postaci regulaminu, który jest dostępny dla wszystkich kandydatów. Rekrutacji  dokonywał Główny specjalista ds. 
aktywizacji społecznej i zawodowej. Po zweryfikowaniu danych potwierdzających możliwość uczestniczenia w Projekcie 
nastąpiła rejestracja, a potem dalsze działania w projekcie. 
Specjalistów wspierali wolontariusze i tłumacze PJM, w zależności od potrzeb BO .
PODSUMOWANIE
Opracowany i realizowany projekt okazał się być bardzo skutecznym i spotykał się z bardzo dobrym odbiorem BO. Efekty 
projektu były opracowywane przez specjalistów dla każdego uczestnika projektu w oparciu o IPD. Realizatorami projektu byli i 
są 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. Realizacja 
projektu zapewniła w pierwszym roku realizacji kompleksowe wsparcie w różnych sferach życia  dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Wielu z BO zdobyło kompetencje społeczne  i zawodowe, które pozwalają im zaistnieć w środowisku osób 
słyszących, z poczuciem własnej wartości i niezależności. Warty podkreślenia jest udział w projekcie  rodziców  i opiekunów, 
którzy mogli nabyć wiedzę dotyczącą rehabilitacji i funkcjonowania swoich dzieci. Usamodzielnianie osób niesłyszących nie 
mogło odbyć się bez udziału wolontariuszy. Wolontariusze byli i są bardzo ważnym ogniwem projektu. Wolontariusze z 
kwalifikacjami zapewniali merytoryczne wsparcie terapeutów głownie podczas terapii grupowych. Wspierali specjalistów 
podczas terapii integracji sensorycznej. W czasie warsztatów dla rodziców/opiekunów opiekowali się dziećmi. Udział rodziców 
pozwoli wybrać im odpowiednią ścieżkę edukacyjną co w rezultacie pozwoli osiągnąć zamierzone cele czyli usamodzielnienie 
BO. Realizacja projektu pozwoliła na postrzeganie przez  otoczenie osób niesłyszących nie przez pryzmat deficytów, ale poprzez 
ich potencjał, który odpowiednio doceniony może umożliwiać samorealizację i niezależność w życiu społecznym.
,,HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ.”
Całkowity czas realizacji 01.04.2019-31.03.2022
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.04.2019 do 31.12.2019 r
Cel projektu: Zwiększenie niezależności 400 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami (w każdym roku po 300 
BO) - dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez zapewnienie holistycznego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. 
Stymulowanie rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Usprawnianie poprzez rehabilitację słuchu 
i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w dążeniu do niezależności życiowej.
Cel projektu pn. ,,Holistyczne wsparcie rozwoju szansą na niezależność.”  - jest realizowany zgodnie z założeniami zawartymi we 
wniosku. Wszystkie aktywności były i są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu ujętym we wniosku stanowiącym 
załącznik do umowy. W I etapie do projektu zarejestrowano 336 podopiecznych placówki, którzy w okresie sprawozdawczym 
korzystali ze wsparcia zgodnie z potrzebami z uwzględnieniem planu realizacji projektu, w tym 36 BO przystąpiło do projektu w 
ramach zastępstw. 17 BO zakończyło terapię i osiągnęło rezultaty, a 19 BO odeszło z różnych przyczyn losowych. BO projektu to 
podopieczni Fundacji -ECHO- dzieci (od urodzenia), młodzież i osoby dorosłe z wadą słuchu (niedosłyszące i głuche), osoby z 
wadami sprzężonymi np. zespół Downa, zespoły genetyczne, autyzm, obniżona sprawność intelektualna, posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu o niepełnosprawności lub równoważne. Podopieczni placówki w oparciu o 
Indywidualny Plan Działania korzystają z indywidualnych i grupowych form wparcia, w tym z terapii indywidualnej 
surdologopedycznej, surdopedagogicznej, psychologicznej, sensorycznej i grupowej psychologicznej, ogólnorozwojowej i 
pedagogicznej przy udziale rodziców i opiekunów w przypadku małych dzieci oraz wsparcia prawnika i protetyka słuchu, jak i 
tłumaczy języka migowego (w razie potrzeby). Wszystkie działania są świadczone w ramach placówki Fundacji, która prowadzi w 
Warszawie od lat rehabilitację ciągłą. Obejmuje Beneficjentów zamieszkałych głównie w woj. mazowieckim, a także umożliwia 
wsparcie osobom zgłaszającym się z innych województw. Wsparcie jest realizowane przez 12 mcy i co najmniej przez 6 dni w 
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tygodniu. W okresie wakacyjnym, ferii zimowych i świąt z mniejszą intensywnością.
PODSUMOWANIE
Projekt jest bardzo skuteczny i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem Beneficjentów. Rosnące wsparcie z dnia na dzień pozwala 
rodzicom i podopiecznym na realizację określonych celów rehabilitacyjnych. Widzimy wzrost akceptacji i chęć podążania 
ścieżką wyznaczoną w IPD. Rezultaty napawają nadzieją i dają pozytywny wizerunek osób niesłyszących w społeczeństwie. 
Podopieczni czują się silniejsi i śmielej pokonują codzienne bariery komunikacyjne. Realizatorami projektu byli i są 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. Działania w projekcie były 
realizowane i są kontynuowane zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku i potrzebami beneficjentów.
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 2019 roku został zorganizowany turnus w dniach od 13.07.2019 - 27.07.2019  dla 65 dzieci, z czego 33 dzieci skorzystało z 
dofinansowania PFRON. Dofinansowanie obejmowało udział dziecka, jak i opiekunów (rodziców). W tym roku łącznie w turnusie 
uczestniczyło 213 osób, w tym  65 dzieci z dysfunkcją słuchu, 19 osób kadry oraz 129 osób towarzyszących (rodzice, 
opiekunowie, rodzeństwo). Miejscem realizacji turnusu był Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny PIRAMIDA, 73-330 
Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30.
ZIMA i LATO z Fundacją -ECHO- 2019
Działania wspierające rehabilitację słuchu i mowy odbyły się w trzech terminach dla dwóch grup wiekowych. Dwa działania 
przeznaczone były dla małych dzieci z niedosłuchem i ich rodzin. Drugie dla 5-7 latków, które pozostawały na zajęciach  bez 
rodziców. 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.
Pierwsze działanie  ZIMA z Fundacją –ECHO- dla 5-7 latków rozpoczęło się w dniu 28 stycznia, a skończyło w dniu 1 lutego 2019 
roku.
Program obejmował 5 dniową intensyfikację grupowych zajęć terapeutycznych (pedagogicznych, ogólnorozwojowych, 
arteterapię).
Dzieci zostawały w Fundacji  od godz. 8.30.  
Opiekunki sprawowały opiekę nad dziećmi od 8.30 do 17.00 
Drugie działanie ZIMA Z Fundacją -ECHO- odbyło się w terminie od 04 lutego do 8 lutego 2019 r. 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
Działanie trzecie  LATO z Fundacją -ECHO-odbyło się w dniach od 19 do 23 sierpnia 2019 roku w siedzibie Fundacji i obejmowało 
8-oro  dzieci w wieku  6–lat. Podopieczni przebywali w Fundacji od godziny 8.00 do 17.00 pod opieką specjalistów i opiekunów. 
Od godz.9.00 do 14.30 odbywały się zajęcia dydaktyczne
Pozostałe działania/projekty
Dzień Dziecka- czerwiec 2019
01.06. 2018 roku w Julinku odbył się Dzień Dziecka, sponsorowany przez Firmę MED.-EL. Udział wzięło około 300 osób. 
PRACA-ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Rehabilitacja zawodowa realizowana jest w Fundacji głównie pod postacią zatrudnienia wspomaganego. Oznacza to, że dorosła 
osoba z wadą słuchu wymagająca pomocy w uzyskaniu zatrudnienia może liczyć na wsparcie trenera pracy. Metoda ta opiera 
się na współpracy z trenerem pracy, który najpierw stara się zaangażować beneficjenta w cały proces, po czym ustala 
preferencje beneficjenta, a następnie, na ich podstawie i razem z nim poszukuje pracy. Trener często pojawia się na rozmowach 
kwalifikacyjnych, w jakich uczestniczy beneficjent, pomaga nawiązać dobre relacje ze współpracownikami, uczestniczy w 
ustalaniu warunków zatrudnienia, pomaga beneficjentowi w szkoleniach firmowych. Po uzyskaniu zatrudnienia trener pracy 
sprawdza, przez jakiś czas, czy wszystko przebiega prawidłowo. Metoda ta ma na celu nie tylko zatrudnienie, ale rozwój 
zawodowy – planowanie kariery zawodowej beneficjenta. 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 2019 roku 58 
osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji. W tym 54  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
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Projekt zakończył się 31 marca 2019roku.
Cel projektu: 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.
Cel projektu określony na 2 lata realizacji zakładał zatrudnienie 30 osób na otwartym rynku pracy (tj. 75% spośród wszystkich 
zrekrutowanych osób) oraz utrzymanie zatrudnienia przez 18 BO co najmniej 6 miesięcy. 
Projekt ,,MOJA PRACA-MOJA KARIERA II” stanowi kontynuację działań na rzecz BO realizowanych w projekcie w ramach 
konkursu 1/2016 (projekt pilotażowy) i dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych głównie z wadą słuchu, z zaburzeniami 
mowy i innymi niepełnosprawnościami, w tym problemami w komunikacji (głównie werbalnej) i sprzężeniami na otwartym 
rynku pracy (ORP) za pomocą metody zatrudnienia wspomaganego (ZW). 
Termin realizacji projektu: 3 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku
Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, a wszystkie formy wsparcia były udzielane wg potrzeb beneficjentów, 
trenerzy pracy udzielali wsparcia z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego (ZW) wg standardów EUSE. 
Rekrutacja
W 3 letnim okresie realizacji projektu zaplanowano rekrutację 88 osób (w I okresie 48 BO).
Do końca grudnia 2019 r. zrekrutowano do projektu 51 osób z województwa mazowieckiego, z czego 4 osoby opuściły projekt z 
powodów losowych (2 wyjechały za granicę). 
Do projektu rekrutowano osoby głównie z uszkodzonym słuchem (osoby niedosłyszące, niesłyszące), z zaburzeniami mowy i 
innymi problemami w komunikacji (głównie werbalnej) i sprzężeniami. 
Działania w ramach projektu:
W ramach projektu określono 3 bezpośrednie formy wsparcia:
1. Zatrudnienie wspomagane - indywidualne wsparcie trenera pracy
2. Specjalistyczne konsultacje indywidualne
3. Grupowe spotkania i warsztaty tematyczne
 oraz formę wsparcia pomocniczą jaką są 
4. Tłumaczenia symultaniczne (język migowy).
W  okresie 01.04.2019 r. do 31.12. 2019 r. zrealizowano łącznie 644 godziny wsparcia, w tym 105 godzin w ramach wolontariatu.
Realizacja projektu metodą Zatrudnienia Wspomaganego wg EUSE potwierdza jej skuteczność w przypadku osób 
niepełnosprawnością słuchową, które potrzebują szczególnego podejścia, bowiem ich problemy w komunikacji bardzo 
utrudniają znalezienie i utrzymanie pracy na otwartym rynku pracy, jak i na rozwój zawodowy. 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
Projekty Międzynarodowe i Wolontariat Europejski.
ERASMUS+ Projekt Dostępna Praca Dla Wszystkich
Państwa zaangażowane  w projekt: Austria, Niemcy, Włochy i Polska.
Termin realizacji: 01.09.2019-30-11-2021
Cel projektu: Promowanie równości, niedyskryminacji i różnorodności poprzez innowacyjne dostarczanie informacji na temat 
przepisów dotyczących zatrudnienia i regulacji dotyczących zatrudnienia w dostępnych formatach cyfrowych. Osoby niesłyszące 
poszukujące pracy szukające pomocy online mają dostęp do informacji w swoim pierwszym języku – języku migowym – w 
przypadku filmu wideo z napisami tekstowymi i wizualnym wsparciem w postaci rysunków i animacji, które ułatwiają 
zrozumienie.
W 2019 roku przygotowano założenia do badań wiedzy osób Głuchych i słabosłyszących dotyczących ich wiedzy na temat rynku 
pracy. Odbyły się spotkania grupy roboczej składającej się z przedstawicieli Fundacji -ECHO- oraz młodych dorosłych Głuchych i 
słabosłyszących poszukujących zatrudnienia
Kontynuowanie współpracy z Fundacją RA i DO Międzynarodowym Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych. Nasza 
podopieczna uczestniczyła w październiku w wyjeździe do Portugalii.
Wolontariat
Jesteśmy akredytowaną Organizacją Wysyłającą wolontariuszy w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski Wspólnotowego 
Programu "Młodzież w działaniu". W ramach Wolontariatu Europejskiego (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. 
Dotyczą one zagadnień takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi, 
działania przeciwko rasizmowi, ksenofobii i narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie oraz wiele innych.
Wolontariusze poznają inną kulturę i język, zyskują nowe doświadczenia oraz nawiązują międzynarodowe znajomości. Często 
odkrywają swój potencjał, lepiej poznają siebie. 
EDUKACJA
Działania edukacyjne prowadzone przez Fundację obejmują szkolenia, warsztaty  dla wychowawców i nauczycieli z przedszkoli i 
szkół do których uczęszczają nasi podopieczni. Celem kształcenia jest zapoznanie ich ze specyficznymi potrzebami niesłyszącego 
dziecka przebywającego w placówce ogólnodostępnej. W 2019 roku skorzystało 15 BO poprzez udzielenie konsultacji 
nauczycielom z 13 placówek dla 51 nauczycieli. Realizacja przez 1-2 specjalistów jednocześnie. Współpracujemy również z 
Uczelniami Wyższymi w ramach praktyk studenckich oraz wspólnych projektów. Współpracujemy ze szkołami i Ośrodkami dla 
Głuchych (m.in. Instytutem Głuchoniemych im. Księdza Jakuba Falkowskiego, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych 
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im. Jana Siestrzyńskiego  w Warszawie, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona 
Lipkowskiego w Warszawie. Bierzemy czynny udział w konferencjach i badaniach naukowych. Prowadzimy biblioteczkę dla 
rodziców i podopiecznych.
WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I Z SAMORZADEM LOKALNYM
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.
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.    
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 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, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
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)
Tworzyła 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).

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 słuchu. Prowadzimy szeroko pojętą wymianę informacji na temat nowych technologii w 
dziedzinie aparatów słuchowych, implantów ślimakowych, urządzeń wspomagających słyszenie oraz sprzętu potrzebnego 
osobom niesłyszącym do samodzielnego życia. Współpracujemy ze specjalistycznymi placówkami służby zdrowia i firmami 
medycznymi na polu nauki współtworząc nowe metody rehabilitacji słuchu i mowy, uczestniczymy w badaniach naukowych 
oraz tworzeniu pomocy dydaktycznych, niezbędnych do terapii. Realizujemy wspólne projekty mające na celu poprawę jakości 
życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzonym słuchem. Placówki medyczne to miedzy innymi: Międzynarodowe 
Centrum Mowy i Słuchu, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut patologii i Fizjologii Słuchu i inne. Firmy: MED.-EL, MEDICUS, 
FONETIKA. Uczestniczymy i współorganizujemy spotkania i konferencje z udziałem specjalistów: lekarzy, pedagogów, 
logopedów, psychologów, terapeutów .
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 
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  
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.
WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM
Współpraca z biznesem opiera się na wzajemnym szacunku i obopólnych korzyściach. Fundacja współpracuje z wieloma 
przedsiębiorcami. W 2019 roku prowadziliśmy  projekt pod nazwą „Mali Ratownicy” z Firmą Volkswagen. Rozpoczęliśmy w 2019 
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r i obecnie realizujemy projekt pod nazwą „Zadbaj o słuch- bądź w kontakcie ze światem” z Firmą Słuchmed. Współpracujemy z 
Firmą EDEN, Pioneer i innymi.
W wyniku współpracy niektórzy przedsiębiorcy przekazują dotacje na cele statutowe Fundacji.
KALENDARZ WYDARZEŃ W 2019 ROKU

Data Opis wydarzenia Miejsce
10.01.2019 Szkolenie „Dziecko z ubytkiem słuchu w przedszkolu”  
20.01.2019 Przedstawienie "Lodowa kraina " tłumaczone na PJM 
01.03.2019 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. O projekcie zmian w ustawie o języku 
migowym 
17.01.2019 Szkolenie ” Dziecko z ubytkiem słuchu w szkole podstawowej”  
01-03.03.2019 XXIII Kongres PSPS 
05.03.2019 Problemy oraz czynniki sukcesu. Konferencja, Osoba Głucha na rynku pracy Sejmowa komisja ds. osób g/Głuchych 
(referat Rafał Dziurla) 
28.03.2019 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. Sprawozdanie z działań w 2018 r 
25-27.04.2019 EURO-CIU(European Association of Cochlear Implant Users) Miedzynarodowe Sympozjum dla osób z implantem 
słuchowym. : "Potrzeby użytkowników implantów słuchowych we współczesnym świecie " 
28.04.2019 Koncert charytatywny na rzecz Fundacji-ECHO- „Usłysz na nowo” zorganizowany przez wolontariuszy z
 LO LXVII im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
08.05.2019 Konferencja- Koda słyszące dzieci Głuchych rodziców - jak funkcjonować w domu i w szkole ? 
08.05.2019 Finałowa Gala IV Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego " Lider Dostępności" 
15.05.2019 Inauguracja Konkursu rysunkowego LEO 
17.05.2019 Inauguracja Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2019 " Żyj aktywnie" 
27-29.05.2019 13th European Union of Supported Employment (EUSE) Conference Different strategies of dealing with disabled 
coworkers (referat Rafał Dziurla  Culture Fit Direction perspective. Pilot study.) 
30.05.2019 Konferencja prasowa, " Leczenie niedosłuchu w Polsce"(wystąpienie Aleksandra Włodarska vel Głowacka) 
01.06.2019 Med.-ELandia Dzień Dziecka 
03.06.2019 Konferencja " Woda, powietrze, ląd : turystyka osób niepełnosprawnych idealną forma rehabilitacji" 
07.06.2019 Wolontariat pracowniczy Citi-Bank. 
Fundacja Kronenberga 
12.06.2019 Współorganizacja X Dnia Sportu dla osób z niepełnosprawnością OCHOTA NA SPORT w ramach Koalicji na rzecz 
Ochoty 
15.06.2019 Wolontariat pracowniczy Fundacja BGŻ BNP Paribas 
26.06.2019 Mazowiecki Odział PFRON. Szkolenie w ramach programu "Aktywny Samorząd"
(wystąpienie Małgorzata Piątkowska) 
01.07.2019 Konferencja prasowa „Mali Ratownicy” Firma Volkswagen (wystąpienie Aleksandra Włodarska vel Głowacka) 
05.07.2019 Konferencja " Praca bez barier " sytuacja Głuchych na rynku pracy 
13.07.2019 „Mali Ratownicy” Firma Volkswagen, TVN(wystąpienie Aleksandra Włodarska vel Głowacka, Małgorzata Piątkowska, 
Podopieczni -ECHO-) 
29.08.2019 Szkolenie ” Dziecko z ubytkiem słuchu w szkole podstawowej” 
12.09.2019 Koncert Charytatywny Artyści dla Niepełnosprawnych 
12.09.2019 Szkolenie ” Dziecko z ubytkiem słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym” 
20-22.09.2019 XXI Spotkanie Dystrybutorów i Przyjaciół Firmy PHONAK – Serock – konferencja poświęcona nowym 
rozwiązaniom w dziedzinie protezowania słuchu oferowanym przez grupę SONOVA 
25-26.09.2019 Konferencja naukowa z zakresu implantów słuchowych, nowe technologie, nowe rozwiązanie w dziedzinie 
chirurgii (wszczepy ślimakowe) Firma Medicus 
04.10.2019 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  ds. Osób Głuchych. Głusi na uczelniach 
10.10.2019 V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami " Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki" 
19.10.2019 Konferencja "Droga do słyszenia. Wszystko co powinieneś wiedzieć przed i po uzyskaniu implantu 
słuchowego"(wystąpienie Aleksandra Włodarska vel Głowacka, Rafał Dziurla) 
24.10.2019 Konferencja " Edukacja głuchych - oczami Głuchych" 
07.11.2019 Szkolenie ”Dziecko z ubytkiem słuchu w szkole podstawowej”  
08.11.2019 Szkolenie ”Uczeń z ubytkiem słuchu w liceum” 
16.11.2019 Wielka Gala Integracji  25-lecie Stowarzyszania Integracja 
22.11.2019 Wernisaż "Maria Ristau - głucha artystka malarka" 
23-24.11.2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "
 O tym się nie mówi VI - słabosłyszący jako aktywni uczestnicy na rynku pracy "Stowarzyszenie SUITA
(patronat FUNDACJI-ECHO-) 
28.11.2019 Konferencja Aktywizacja zawodowa osób głuchych- Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do zatrudnienia RPO 
(prowadzenie i moderowanie Małgorzata Piątkowska, wystąpienia specjalistów-Ewa Wojdyr, Rafał Dziurla oraz podopieczni 
Fundacji-ECHO-Panel ekspertów: Prof. Grażyna Dryżałowska) 
29.11.2019 Podsumowanie projektu "Tożsamość Głuchej Warszawy cz. III- Niesłyszący w PRL" 
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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

5000

400

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

04.12.2019 XVI Święto Wolontariusza Dzień Wolontariusza na Ochocie – współorganizacja wydarzenia 
10.12.2019 Wigilia dla dzieci. Przedstawienie grupy teatralnej” Katarynka „ Polarna przygoda” 
11.12.2019 Gwiazdkowe spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami dzielnicy Ochota 
14.12.2019 Wolontariat pracowniczy Firmy Michelin 

Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w 2019 r.
• 04.01.2019 r. - w sprawie przeznaczenia środków zebranych z 1%  za 2019 r.
• 04.01.2019 r. - w sprawie powołania kierownika turnusu rehabilitacyjnego w 2019 r.
• 26.08.2019 r. - w sprawie realizacji projektu ,,Dostępna Praca dla Wszystkich” (Accessible Work For All) – finansowanego ze 
środków unijnych w ramach programu Erasmus+.

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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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Rehabilitacja słuchu i mowy. Aktywizacja 
społeczna i zawodowa, w tym zatrudnienia 
wspomaganego ,,AKTYWNI W –ECHO-’’ Projekt 
realizowany od 1 grudnia 2018 roku do 30 
listopada 2021 r.i współfinansowany ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy. „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-’termin 
realizacji:1.04.2017-31.03.2019r. 
współfinansowany ze środków 
PFRON.,,HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU 
SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ.” Czas realizacji 
01.04.2019-31.03.2022.Projekt 
współfinansowany ze środków PFRON. Projekt 
,,MOJA PRACA-MOJA KARIERA ”Termin realizacji 
1 stycznia 2017 roku do  31 marca 2019 roku. 
Projekt ,,MOJA PRACA-MOJA KARIERA II” 
dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
głównie z wadą słuchu, z zaburzeniami mowy i 
innymi niepełnosprawnościami na otwartym 
rynku pracy (ORP) za pomocą metody 
zatrudnienia wspomaganego (ZW). Termin 
realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2019 roku 
do dnia 31 marca 2022 roku. ERASMUS+ Projekt 
Dostępna Praca Dla Wszystkich. Państwa 
zaangażowane  w projekt: Austria, Niemcy, 
Włochy i Polska. Termin realizacji: 01.09.2019-30
-11-2021 Cel projektu: Promowanie równości, 
niedyskryminacji i różnorodności poprzez 
innowacyjne dostarczanie informacji na temat 
przepisów dotyczących zatrudnienia.

94.99.Z 22 288,43 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 255 692,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 706 229,47 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 523 230,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 804,21 zł

e) pozostałe przychody 21 428,66 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

Turnusy rehabilitacyjne, działania 
wspierające w dziedzinie rehabilitacji 
słuchu i mowy, szkolenia dla nauczycieli, 
kursy PJM, praktyki studenckie. W 2019 
roku został zorganizowany turnus 
wyjazdowy w Mrzeżynie w dniach od 
13.07.2019 - 27.07.2019  dla 65 dzieci, z 
czego 33 dzieci skorzystało z 
dofinansowania PFRON. ZIMA i LATO z 
Fundacją -ECHO- 2019 to działania 
wspierające rehabilitację słuchu i mowy 
odbyły się w trzech terminach dla dwóch 
grup wiekowych. Dwa działania 
przeznaczone były dla małych dzieci z 
niedosłuchem i ich rodzin. Trzecie dla 5-7 
latków, które pozostawały na zajęciach  bez 
rodziców.

94.00.Z 0,00 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 978 735,19 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 583 690,53 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 667 033,75 zł

2.4. Z innych źródeł 26 232,87 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 727 121,54 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 636 194,38 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: 2 819 269,53 zł 636 194,38 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

2 111 820,18 zł 506 754,75 zł

652 669,63 zł 129 439,63 zł

1 Projekt: „Aktywni w -ECHO-”,„Moja Praca - Moja Kariera” – do 03/2019, Turnus rehabilitacyjny, 
działalność wspierająca.

176 462,06 zł

1 Refundacje 459 732,22 zł

w 
tym:

2 957,00 zł

1 439 205,53 zł

141 528,00 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

610 247,34 zł

56 786,41 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 594 409,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -129 439,63 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

53 616,65 zł

1 163,07 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

82 920,00 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)

3,00 etatów

33 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)

100 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

10 osób

90 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 165 699,00 zł

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

1 165 699,00 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)  

97 141,58 zł

42 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)

30 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

32 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

176 220,23 zł

176 220,23 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 989 478,77 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 66 503,77 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 099 195,23 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 „Aktywni w –ECHO-” kompleksowa rehabilitacja 
(społeczna i zawodowa) 
Realizowano wsparcie dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych osób z 
wadą słuchu i/lub sprzężeniami, 
w dążeniu do
usamodzielnienia się. 
Zaplanowane cele sukcesywnie 
były osiągane, w tym m.in.:
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób z 
niepełnosprawnościami i ich 
rodzin,
- poprawa funkcjonowania 
psychospołecznego,
- wzrost aktywności zawodowej 
na rynku pracy,
- aktywizacja społeczna,
- przygotowanie do 
samodzielnego funkcjonowania 
społecznego

Miasto st. Warszawa 151 528,00 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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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 „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

318 155,71 zł

2 „Holistyczne wsparcie 
rozwoju szansą 
na niezależność”

Zwiększenie niezależności 400 
osób niedosłyszących i 
niesłyszących oraz ze 
sprzężeniami (w każdym roku 
po 300 BO) - dzieci, młodzieży i 
dorosłych, poprzez zapewnienie 
holistycznego wsparcia w 
placówce, w ramach 
rehabilitacji ciągłej. 
Stymulowanie rozwoju 
poznawczego, intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

892 771,16 zł

3 „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

61 448,62 zł
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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

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)

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

1 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 4

2 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 1

4 „Moja Praca Moja Kariera II” stanowi kontynuację działań na 
rzecz BO realizowanych w 
projekcie w ramach konkursu 
1/2016 (projekt pilotażowy) i 
dotyczy zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych głównie z 
wadą słuchu, z zaburzeniami 
mowy i innymi 
niepełnosprawnościami, w tym 
problemami w komunikacji 
(głównie werbalnej) i 
sprzężeniami na otwartym 
rynku pracy (ORP) za pomocą 
metody zatrudnienia 
wspomaganego (ZW).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

181 564,04 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ALEKSANDRA WŁODARSKA VEL 
GŁOWACKA MAŁGORZATA 

PIĄTKOWSKA
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-15
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