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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE CENTRUM

EDUKACJI I REHABILITACJI „Arteria” W ROKU 2020

W roku 2020 Stowarzyszenie  „Arteria” kierowało swoje działania do osób

z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenia.

W ramach realizowanych zadań kontynuowana była współpraca z:

« Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

e _ Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,

*_ Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,

« Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach,

e  Warsztatami Terapii Zajęciowej,

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
e Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektuałnie

- Centrum Dzwoni prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną,

e Miasto Ogrodów Instytucją Kultury im K. Bochenek,

« Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej.

W Stowarzyszeniu „Arteria” w roku 2020 podobnie jak w latach ubiegłych podejmowane były

działania na rzecz: edukacji, rehabilitacji, aktywizacji społecznej, zawodowej, promocji oraz

podejmowania aktywnego uczestnictwa i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnością

w życiu społecznym, kulturalnym i artystycznym.

Dzięki dotacjom pozyskanym ze środków konkursowych tak jak w latach poprzednich

kontynuowana była realizacja następujących działań:

Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej „Arteria”, w którym także w roku 2020

prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową 20 podopiecznych - osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizowana w warsztacie terapia zajęciowa wpływa na:

ogólne usprawnianie uczestników;
rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik z zakresu terapii

zajęciowej;
v. przygotowanie uczestników do życia w środowisku społecznym

w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania,

komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz

rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej
i psychicznej;

w. rozwijanie podstawowych oraz  specjalistycznych umiejętności zawodowych,

umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności
zawodowej, innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.
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Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii w 4 pracowniach:

* Pracowni Medialnej ze Społeczną Pracownią Digitalizacji,

e Pracowni Umiejętności Życia Codziennego,

* Pedagogiki i aktywizacji zawodowej oraz Pracowni Artystycznej,

Dodatkowo uczestnicy warsztatów wspierani są przez rehabilitanta oraz psychologa.

Działania Stowarzyszenia nakierowane były również na podniesienie świadomości oraz

wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania

dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, niepełnosprawność oraz sposób życia.

W ramach działalności w minionym roku sprawozdawczym, kontynuowana była także

- rozpoczęta w listopadzie 2014 realizacja projektu: „Przecijgg w mieście - warsztaty

wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez

integrację z otoczenierm i aktywizacje społeczną” w ramach zadania publicznego pn.:

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez

integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone były w systemie dziennym dla grupy

8 podopiecznych - dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 4 razy w tygodniu.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania: kulinarne (3h w tyg.),

arteterapeutyczne (3h w tyg.) oraz zajęcia w Społecznej Pracowni Digitalizacji (6h w tyg.)

Stowarzyszenie kontynuowało swoje członkostwo w Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W minionym

roku w Stowarzyszeniu digitalizowane były zbiory Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach

W roku 2020 kontynuowamo - rozpoczęty w styczniu roku 2018 Program Aktywności Lokalnej

dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego - Dzielnica Śródmieście w projekcie:

„Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego —

I etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna

integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno — zawodowego

społeczności lokalnych — ZIT.

Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach Stowarzyszenie „Arteria”

zrealizowało Inicjatywę Oddolną w ramach projektu: Katowice Miasto Otwarte —

Organizowanie Społeczności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 1X. Włączenie społeczne dla
działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych — ZIT. NN ramach wspomnianej wyżej inicjatywy

Stowarzyszenie „Arteria” zaangażowało się w organizację upominków świątecznych dla osób

z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Inicjatywa miała na celu promocję wolontariatu,

organizację społeczności lokalnej, poprawę jakości życia oraz integrację społeczną osób

z niepełnosprawnością.
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W roku 2020 zrealizowany został również „projekt w ramach Małych Grantów dofinansowany ze

środków Urzędu Miasta Katowice pn. „Święta Bożego Narodzenia 20207 w ramach, którego

zorganizowano świąteczne upominki dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia.

Zrealizowany został również projekt pn. „Warsztaty IT oraz wsparcie świąteczne dla katowickich
seniorów"w ramach Małych Grantów dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice.

Działalność Stowarzyszenia „Arteria”" w sposób istotny wspierała tworzenie warunków włączania

osób z niepełnosprawnością w tok życia społecznego. Umożliwiła uczestnikom korzystanie

z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem

odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Podejmowane w roku 2020 działania nakierowane były na integrację, reintegrację zawodową

i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności działalności na rzecz osób

z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmowaliśmy również działania na rzecz zapobiegania

bezrobociu poprzez promowanie i organizowanie różnych form aktywizacji zawodowej.

Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz

integracji osób, instytucji i środowisk.

W minionym roku działalność Stowarzyszenia była promowana przez stronę internetową

Stowarzyszenia: www.arteria,edu.pl, portal Facebook oraz http://arteriowicze.blogspot.com/.

Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia „Arteria”

son tbs: Preąes Stowarzysza, „Arteria”

ORZATA MACHAJ
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Identyfikator podatkowy NIP podalnika

6342579035
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

   
    Od (dzień - miesiąc - rok)

01-01-2020

Do (dzień - miesiąc - rok)

31-12-2020

 

za

 A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI "ARTERIA"

4b. Adres

Kraj Województwo

Polska Śląskie
Powiat

m. Katowice

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
M.Katowice Francuska 29
Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Katowice 40-027 Katowice

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

26-03-2021

 
 

      
    
   
  

     

Osoba, której powierzono sporządzenie Kierownik jednostki, a jeżell jednostką kieruja organ wieloosobowy -

sprawozdania finansowego - wszyscy członkowie tego organu

(imię, nazwisko, data i podpis) (imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Oriińska Edyta Szyszka

26-03-2021 Małgorzata Machaj
26-03-2021

Wydrukowano z programu Tillup SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

Kwota na dzien Kwota na dzień Przekształcona dana

kończący bieżący kończący porównawcze za
rok obrotowy «rok obrotowy poprzedni rak obrotowy

„ Przychody z działalności statutowej 652 909,35 693 441,20

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 652 909,35 693 441,20

Il. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

Ill. Przychody 2 pozostałej działalności statutowej

678 330,40
„, Koszty działalności statutowej 622 346,36

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 622 346,36 678 330,40

Il. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Jil. Koszty pozostałej działalności statutowej

15 110,80
. Żysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 30 562,99

. Przychody z działalności gospodarczej

. Koszty działalności gospodarczej

„. Żysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00
 

Koszty ogólnego zarządu

. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 30 562,99 15 110,80

. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
„ Przychody finansowe

„ Koszty finansowe

.

Zysk (strata) brutto (H + I- J + K-L) 30 562,99 45 140,80

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M - N) 30 562,99 15 110,80

Osoba. której powierzono sporządzenie Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -

sprawozdania finansowego - wszyscy członkowie tegoorganu
(imię, nazwisko, data i podpis) (imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Orlińska Edyta Szyszka .

26-03-2021 Małgorzata Machaj
26-03-2021

Wydrukowano z fillup (1) (v 1-2) ARTERIA



Identyfikatar podatkowy NIP padatnika

6342579035
+

| KRS |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a Nazwa pelna

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI "ARTERIA"

  
  

1b. Adres

Kraj Województwa Powiat

Polska Śląskie m. Katowice
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

M.Katowice 29
Kod pocztowy Poczta

| Katowice KE Katowice

j Czy chcesz dodac adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddzialu)

* Adres zagraniczny TAK

Kraj Miejscowość Kod pocztowy
| .

Ulica Nr domu Nr lokalu
,

|

2 Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

we TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

de

3. Okres objęty sprawozdaniem tinansowym

a 01-01-2020 do 31-12-2020

B. Założenie kontynuacji działalności

4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dzialalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidziec

przysziości.
X TAK NIE

4b. Wskazanie. czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

TAK 'wystążily okolicznosci vskazujące ra zagrożenie kontynuowania dział.) X NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrozenie kontynuowania dział |

kie. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
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C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono

z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości :

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia

pomniejszone o urnorzenia
2. wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

3. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej

4. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmuje się w księgach w wartości nominalnej

5. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5b Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie

(przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi
przychodami i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok obrotowy. Saldo Wn konta

"wynik finansowy” jest informacją a stracie netto.

Sałdo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość

dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w

rachunku zysków i strat.

Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w

dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. a
rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym

zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji

gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów,
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne łata informacje z nich wynikające

były porównywalne.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowymi trwa 12

kolejnych pełnych mięsięcy kalendarzowych i obejmuje:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020-31.12.2020

- Informację dodatkową

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rchunkowości ( jednostka OPP)

Wydrukowano z programu filup SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



5d. Omówienie pozostałych zasad

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości ( jednostka OPP)

D. Uszczegółowienie sprawozdania
Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca. wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

Opis (treść) informacji dodatkowej

4) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo — Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązańz tytułu

dłużnych informacji, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w biłansie

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków orazwszelkich kwotspłaconych, odpisanych
lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii — Stowarzyszanie nie udziela kredytów członkom organów

administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

Wydrukowano ż programu fillup SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



5d Omowienie pozostałych zasad

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości ( jednostka OPP)

D. Uszczegółowienie sprawozdania
Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca. wynikająca z potrzeb lub jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Żałącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu iub not dodatkowych lub innych zaA.

Typ pliku Nazwa pliku PDF Opis piiku
a 5

Opis (treść) informacji dodatkowej  

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo — Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu

dłużnych informacji, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i

nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych
tub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii — Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów

administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
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1. Aktywa trwale 0,00 zł
2. Aktywa obrotowe: 33.732,85 zł

środki finansowe w kasie 2.086,94 zł

środki finansowe na rachunkach

bankowych 31.166,51 zł
należności 0,00 zł

- krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 479,40 zł

3. Pasywa-Fundusz Własny: 33.574,05 zł

- fundusz statutowy 3.011,06 zł

- zysk (strata) roku bieżącego 30.562,99 zł

4. Pasywa-Żobowiązania i Rezerwy 158,80 zł

- zobowiązania 158,80 zł

rezerwy i przychody przyszłych okresów 0,00 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł:

Przychody statutowe ogółem 652.909,35 zł
w tym :

a) dotacje 608.720,53 zł

1. Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria”

Realizacja: styczeń — grudzień 2020r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej).

Wysokość dofinansowania: (dotacja ze środków Urzędu Miasta Katowice w wysokości 10% - 45.546,60 zł.,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90% - 409.920,00 zł.)

455.466,60 zł

2.,Przeciąg w mieście - warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle
chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną” w ramach zadania „Wspieranie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację

społeczną”.

Realizacja styczeń-grudzień 2020r. (dotacja ze środków konkursowych z Urzędu Miasta Katowice)
33.000,00 zł

3. Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego - Dzielnica Śródmieście.

Stowarzyszenie „Arteria” jako partner realizowało Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich
środowiska rodzinnego - Śródmieście w projekcie „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku

senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego — I etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014—2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dła
poddziałania: 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno — zawodowego społeczności lokalnych —
ZIT

Realizacja styczeń-październik 2020r.
107.517,93 zł

4. „Bezpieczne WTŻ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Realizacja wrzesień-listopad 2020r.
4.536,00 zł

5. „Warsztaty IT oraz wsparcie świąteczne dla katowickich seniorów” Mały Grant dotacja-art.19a ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) dofinasowanie ze

środków Urzędu Miasta Katowice

Realizacja: grudzień 2020r.
5.700,00 zł

6.„Wsparcie osób z niepełnosprawnościąw postaci przekazania podarunku świątecznego” (Mały Grant dotacja-
art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) dofinasowanie ze

środków Urzędu Miasta Katowice

Realizacja: grudzień 2020r.
2.500,00 zł

Wydrukowano z programu filup SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



 

.

|

b) darowizny osób fizycznych 6.650,00 zł

c) składki członkowskie 15.700,00 zł

d) 1% podatku dochodowego 5.477,70 zł

e) przychody z dz. statutowej

nieodpłatnej 60,00 zł
1) inne przychody statutowe 15.110,80 zł

(dodatnia różnica między przychodami a kosztami roku ubiegłego przeznaczona na zwiększenie przychodów roku
obrotowego)

g) pozostałe przychody 1. 190,32 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe ogółem 622.346,36 zł
w tym:

a) koszty dotacji 606.938,25 zł

b) koszty działań statutowych,
nieodpłatnych 3.615,05 zł

c) koszty prowadzenia nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego 1.847,53 zł

d) pozostałe koszty 9.945,53 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
stan na początek roku 3.011,06 zł

zwiększenia -
zmniejszenia -
stan na koniec roku 3.011,06 zł

7) Stowarzyszenie „Arteria” od roku 2003 prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

W roku 2020 w sposób szczególny koncentrowało się na działaniach podejmowanych na rzecz wszechstronnej

edukacji i rehabilitacji zarówno społecznej jak i zawodowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zarówno
osób z niepełnosprawnością intelektualnąjak i osób starszych.

Ważnym elementem podejmowanych w roku 2020 działań było podniesienie świadomości społecznej na temat

dyskryminacji, zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz szeroko pojętego zdrowia psychicznego osób objętych
wsparciem.

Istotnym elementem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie są również działania kulturalne.

Celem Stowarzyszenia w minionym roku było działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy w tym:

integracji,

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
tworzenie warunków włączania osób zagrożonych marginalizacjąi wykluczeniem w tok życia społecznego,

korzystanie przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz form życia społecznego,

zapewnienie odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizowało przez m.in. przez: zaspokajanie potrzeb osób z
niepełnosprawnością intelektualną w zakresie:
- leczenia,

rehabilitacji,
- edukacji,

- szkolenia zawodowego,

+ pracy, opieki, udziału w przedsięwzięciach kulturalnych oraz służących rekreacji,

* integracji a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu.

Rok 2020 był bardzo trudny ze względu na pandemię, obostrzenia sanitarne oraz czasowe zamknięcia Warsztatów

Terapii Zajęciowej. W czasie zamknięcia warsztatu, który trwał od 12.03.2020r. do 03.07.2020r. oraz
20.10.2020r. do końca roku. Warsztaty pomimo decyzji o zamknięciu ich prowadziły zajęcia dla uczestników w trybie

zdalnym, co umożliwiło w przeważającej liczbie uczestników na utrzymanie

osiągniętych efektów pracy terapeutycznej.

Działalność rehabilitacyjno-rekreacyjną, kulturalną, sportową wynikającąz idei aktywnego życia społecznego
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Stowarzyszenie „Arteria” realizowało w minionym, bardzo trudnym roku m.in. poprzez realizację działań:

Prowadzenie powstałego w roku 2018 Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria”

*  Kontynuację projektu „Przeciąg w mieście - warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w

tym przewiekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną” w ramach zadania „Wspieranie .

działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekłe chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację

społeczną”

*  Kontynuację realizacji Programu Aktywności Lokalnej dła osób w wieku seniorałnym i ich środowiska rodzinnego -

Dzielnica Śródmieście realizowanego w ramach w projektu: „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku

senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego — I etap”, projekt skierowany był do mieszkańców dzielnicy
Śródmieście, którzy ukończyli 60 r.ż.

* Realizację projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z

niepełnosprawnościami” w ramach którego mogliśmy doposażyć w środki higieniczne oraz ochrony osobistej

podopiecznych oraz kadrę WTZ.

* Realizację Małego Granta pn. „Warsztaty IT oraz wsparcie świąteczne dła katowickich seniorów” Mały Grant

dotacja-art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o który dofinasowany został ze środków Urzędu Miasta Katowice.

* Dodatkowe pozyskanie środków finansowych w ramach Małego Granta pn. „Wsparcie osób z

niepełnosprawnościąw postaci przekazania podarunku świątecznego” (dofinasowanego ze środków Urzędu Miasta
Katowice)

8) Brak innych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

Osoba, której powierzono sporządzenie Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -

sprawozdania finansowego - wszyscy członkowie tego organu

(imię, nazwisko, data i podpis) (imię, nazwisko, data | podpis)

Małgorzata Orlińska Edyta Szyszka

26-03-2021 Małgorzata Machaj
26-03-2021



Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

l. Wartości niematerialne i prawne

li Rzeczowe aktywa trwałe

li. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

|. Zapasy

Il. Należności krótkoterminowe

inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 

Aktywa razem

Kwota na dzień

kończący bieżący
rok obrotowy

0,00

33 732,85,

33 253,45

479,40

33 732,85

Kwota na dzień

kończący poprzedni
rok obrotowy

0

0,00;

19 793,

„04

19 484,

Przekształcone dane

porównawcze za

poprzedni rok obrolowy

0,00

i

76
  

34!

A. Fundusz własny

1. Fundusz statutowy

Kwota na dzień

kończący bieżący
rok obrotowy

33 574,05

3011,06

Kwota na dzień

kończący poprzedni
rok obrotowy

__18121,86

3011,06

Przekształcone dane

porównawcze Za

poprzedni rok obrotawy

Il. Pozostałe fundusze

Ill. Zysk (strata) z lat ubiegłych

15 110,80

1 671,90

Iv. Zysk (strata) netto 30 562,99

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

|. Rezerwy na zobowiązania

il. Zobowiązania długoterminowe

Ill. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

33 732,85 19 793,76
Pasywa razem

Kierownik jednostki, a jeżel jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu

(imię, nazwisko, data i podpis)

Osoba, której powierzono sporządzenie

sprawozdania finansowego

(imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzata Orlińska
26-03-2021

Edyta Szyszka

Małgorzata Machaj
26-03-2021

Wydnukowane z programu fillup SFJOPZ 11) (v.1-2] ARTERIA


