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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. BRATYSŁAWSKA Nr domu 6A Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 94-035 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 535877779

Nr faksu E-mail sloniklodz@gmail.com Strona www www.parkinsonowcy.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-01-31

2007-04-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10030990600000 6. Numer KRS 0000273267

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

Jacek Norbert prezes TAK

Bogusław Białek wiceprezes TAK

Juliusz Adamski sekretarz TAK

Maria Kulazińska skarbnik 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

Jolanta Tądel Przewodnicząca Komisji 
Rewizynej

TAK

Krystyna Baranowicz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Brodalko członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Pierwszym działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym Stowarzyszeniu były  zajęcia logopedyczne. 
Miały na celu  powstrzymanie dalszego rozwoju zaburzeń mowy pojawiających się w przebiegu choroby Parkinsona. 
Terapia logopedyczna nie wpływa na przebieg choroby ale jest niezbędna do zachowania przez pacjenta zdolności 
do normalnego funkcjonowania. Poszczególne rezultaty które osiągnięto to: -przywrócono poprawne wzorce 
oddychania, zwiększono kontrole nad oddechem' -zmniejszyło się napięcie mięśni twarzy, -poprawiła się koordynacja 
oddechu i fonacji, -zachowano sprawność ruchową warg i języka. -zachowano melodyjność wypowiedzi, -
wypracowano nawyk systematycznego wykonywania ćwiczeń, -poprawiła się wyrazistości wypowiedzi -usprawniono 
sposoby komunikowania się z otoczeniem - zachowano sprawności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym - 
przygotowano osoby chore do samodzielnego wykonywania ćwiczeń logopedycznych w warunkach domowych. W 
zajęcia z terapii logopedycznej uczestniczyły 24 osoby, dotknięte chorobą Parkinsona, wszyscy posiadali aktualną 
grupę niepełnosprawności, są mieszkańcami województwa Łódzkiego, mieszkają w powiatach łódzkim, zgierskim i 
pabianickim. Zajęcia odbywały się w trzech grupach po 8 osób razem 24 osoby, jeden raz w tygodniu przez 8 
tygodni w okresie od 07.10 2019 r. do 08.12. 2019r. Razem zajęcia grupowe trwały 24 godziny, i odbywały się w 
siedzibie stowarzyszenia, w Ośrodku Kultury "Karolew, ul. Bratysławska 6a. Z grupy 24 osób, wybranych zostało 10 
osób wymagających uczestnictwa w terapii indywidualnej. Do zajęć indywidualnych uczestnicy wybierani byli przez 
logopedę. Zajęcia indywidualne odbywały się w okresie od 07.10 2019 r. do 10.12. 2019r. udział w nich wzięło 10 
osób po 10 godzin. Zajęcia indywidualne prowadzone były w miejscu pobytu chorego. Wysokie kwalifikacje logopedy 
zagwarantowały prawidłową realizację zadania. Zrealizowane działania charakteryzowały się dużą przydatnością z 
punktu widzenia adresatów zwłaszcza w aspekcie społecznym. Do trwałych rezultatów, przeprowadzonych zajęć 
należy zaliczyć zdobycie wiedzy na temat samodzielnego wykonywania ćwiczeń.                                                          
      Drugie działanie to:
Rehabilitacja indywidualna metodą PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) 
– polegająca na odtwarzaniu prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub 
ortopedycznych. PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem 
terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym 
postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca 
postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne 
wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia 
bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne 
z naturalną pracą mięśni i stawów oraz przebiegają w trzech płaszczyznach co wymusza zaangażowanie do pracy 
maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Powtarzane często i wielokrotnie powodują utworzenie wzorca ruchowego, 
czyli przywrócenie przewodnictwa nerwowego w uszkodzonym obszarze. Dwadzieścia dwie osoby niepełnosprawne 
poddane intensywnej terapii PNF. Ponieważ w poprzednich latach poznaliśmy fachowość kadry ośrodka "Creator", 
pozwala to nam mieć pewność osiągnięcia dobrych efektów tej terapii. 
Miejsce realizacji: Ośrodek Rehabilitacji "Creator", Łódź ul. Kopernika 55a, całkowicie zgodne z Łódzkim standardem 
dostępności. 
Organizowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla osób z choroba Parkinsona w Ośrodku Dobry Brat w Osieku koło 
Skórcza.
Na turnusie przebywało 40 osób z całej Polski. 
11 kwietnia uroczyste spotkanie z okazji urodzin Jamesa Parkinsona
Wykład na temat pierwszej  pomocy - szkolenie ratownika medycznego.
Święta Wielkanocne- uroczyste spotkanie przy "jajeczku"
Święta Bożego Narodzenia uroczyste spotkanie z opłatkiem.
Spotkanie z poezją naszego kolegi.
Rehabilitacja przy muzyce - zajęcia poniedziałkowe ze studentami Akademii Muzycznej.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

90

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1.Rehabilitacja logopedyczna, Terapia logopedyczna nie 
wpływa na przebieg choroby ale jest niezbędna do 
zachowania przez pacjenta zdolności do normalnego 
funkcjonowania. Poszczególne rezultaty które 
osiągnięto to: -przywrócono poprawne wzorce 
oddychania, zwiększono kontrole nad oddechem' -
zmniejszyło się napięcie mięśni twarzy, -poprawiła się 
koordynacja oddechu i fonacji, -zachowano sprawność 
ruchową warg i języka. -zachowano melodyjność 
wypowiedzi, -wypracowano nawyk systematycznego 
wykonywania ćwiczeń, -poprawiła się wyrazistości 
wypowiedzi -usprawniono sposoby komunikowania się 
z otoczeniem - zachowano sprawności uczestnictwa w 
życiu społecznym i zawodowym - przygotowano osoby 
chore do samodzielnego wykonywania ćwiczeń 
logopedycznych w warunkach domowych. W zajęcia z 
terapii logopedycznej uczestniczyły 24 osoby, dotknięte 
chorobą Parkinsona, wszyscy posiadali aktualną grupę 
niepełnosprawności, są mieszkańcami województwa 
Łódzkiego, mieszkają w powiatach łódzkim, zgierskim i 
pabianickim. Zajęcia odbywały się w trzech grupach po 
8 osób razem 24 osoby, jeden raz w tygodniu przez 8 
tygodni w okresie od 07.10 2019 r. do 08.12. 2019r. 
Razem zajęcia grupowe trwały 24 godziny, i odbywały 
się w siedzibie stowarzyszenia, w Ośrodku Kultury 
"Karolew, ul. Bratysławska 6a. Z grupy 24 osób, 
wybranych zostało 10 osób wymagających uczestnictwa 
w terapii indywidualnej-  terapia u chorego

6 320,00 zł
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2 ochrona i promocja zdrowia 1. Ratownik medyczny, Ratownik medyczny – osoba 
wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i 
uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w 
zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego 
stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Spotkanie z 
ratownikiem medycznym dało nam pojęcie o ważności 
pierwszej pomocy. Głównym założeniem była obecność 
naszych opiekunów, którzy mogli dowiedzieć się jak 
pomagać choremu w nagłych domowych przypadkach, 
np zakrztuszenie się, omdlenie, itp. 
2. Turnus rehabilitacyjny, w Osieku w Dobrym Bracie 
Centrum przepięknie położone w samym sercu Borów 
Tucholskich, na Kociewiu, około 1,5 km od wsi Osiek. 
Centrum leży nad największym w powiecie 
starogardzkim jeziorem Kałębie (458,81ha). Na terenie 
gminy znajdują się aż cztery rezerwaty przyrody: 
Udzierz, Zdrójno, Krzywe Koło, Czapli Wierch. Są one 
niezmiernie interesujące zarówno pod względem 
krajobrazowym jak i unikatowej roślinności oraz 
chronionych gatunków zwierząt( m.in. bobrów, wielu 
gatunków ptaków np. czapli siwej). Rezerwat Czapli 
Wierch położony jest najbliżej Centrum, około 3km. 
Niepowtarzalny klimat Borów Tucholskich, (70% 
drzewostanu stanowi sosna) pozwala na leczenie 
schorzeń związanych ze schorzeniami układu 
oddechowego oraz na prowadzenie m.in. silvoterapii.
rehabilitacja to możliwość powrotu do dawnej 
sprawności (częściowo albo całkowicie)

2 000,00 zł

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

1.Spotkanie Wielkanocne Święta Wielkanocne obfitują 
w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż 
żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż 
jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy 
palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany 
Poniedziałek. Niektóre zwyczaje i tradycje wielkanocne 
przetrwały do dzisiaj w nieco zmodyfikowanej formie. 
Czym jest pogrzeb żuru i śledzia, wieszanie Judasza, 
Siuda Baba, kurek dyngusowy i śmiergust?W zależności 
od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać 
różne tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. W 
Polsce, w wielu regionach wciąż kultywowane są dawne 
obyczaje, choć w nieco zmienionej formie. W 
podkrakowskich wsiach spotkamy barwne pucheroki i 
usmoloną Siudą Babę, a także zobaczymy Emaus, czyli 
odpust z licznymi kramami. Z kolei w Wilamowicach 
obleją nas wodą Śmierguśnicy. Wielkanocne zwyczaje 
ludowe to część naszej tradycji, dlatego warto je znać, 
nawet, gdy nie są już praktykowane.Wielkanocne 
tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek 
na Święta. Jeden z tych, którego za dziecka wyczekiwało 
się z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze 
starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo 
ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne i podobnie 
jak dzisiaj – początek nowego życia. Pośredniczyło 
między światem ludzkim, a duchów i bogów. Obecnie 
wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami,

512,20 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 31 986,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31 986,20 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 000,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

26 202,74 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 757,51 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 11 780,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 31 960,25 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 832,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8 832,20 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1 rehabilitacja logopedyczna 6 120,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 25,95 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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

Druk: NIW-CRSO 6



1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

60 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

1 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11 570,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 570,00 zł

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

964,16 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

482,08 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Jacek Norbert
Bogusław Białek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-10

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