
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina LEŚNA

Powiat LUBAŃSKI

Ulica Nr domu 109 Nr lokalu 

Miejscowość WOLIMIERZ Kod pocztowy 59-814 Poczta POBIEDNA Nr telefonu 512066940

Nr faksu E-mail biuro@ditero.pl Strona www https://www.ditero.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-05-12

2020-03-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36445503000000 6. Numer KRS 0000617875

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

Agnieszka Surmacz Prezes 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

Kaja Pachulska Członek Rady Nadzorczej TAK

Aneta Mykietyszyn Członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA DITERO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

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

W roku 2020 działalność Fundacji została ograniczona ze względu na pandemię Covid 19. W pierwszym półroczu 
nie realizowano zajęć terapeutycznych, zawieszono prowadzenie spotkań dla rodziców. 

1/ Pierwsze działanie zostało zrealizowane w sierpniu 2020. Była to organizacja półkolonii artystycznych i 
integracyjnych pod tytułem "Spektrum Bohaterów" - Lato w Teatrze 2020 we współpracy ze Szkołą Podstawową w 
Pobiednej. W zajęciach wzięło udział 20 dzieci, w tym 10 ze spektrum autyzmu. 

Projekt opierał się na wykorzystaniu dramy i elementów teatru w terapii i pedagogice specjalnej dzieci ze spektrum 
autyzmu. Istotnym elementem projektu jest metoda edukacyjna Fundacji Zimbardo Youth Center – Projekt 
Bohaterskiej Wyobraźni (HIP – Heroic Imagination Project): „Bohaterstwo w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni nie 
jest zarezerwowane dla tych jednostek, które osiągają coś niezwykłego albo impulsywnie podejmują ryzyko, a raczej 
jest to sposób myślenia i zestaw „nawyków”, które posiadać może każdy z nas.

Kadra projektu: 11 pracowników (umowy c-p), 14 wolontariuszy 
Zadanie zrealizowane w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Lato w teatrze 2020 
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2/ W okresie od września do grudnia 2020, zostały odwieszone (z zachowaniem reżimu sanitarnego) indywidualne 
zajęcia terapeutyczne i diagnostyczne (działalność odpłatna) i indywidualne porady dla rodziców (działalność 
nieodpłatna)

3/ W listopadzie 2020 Fundacja Ditero zaoferowała gminie Gryfów Śląski możliwość zagospodarowania budynku 
byłej szkoły podstawowej w Uboczu. Oferta zagospodarowania budynku byłej szkoły współtworzona w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych "Mocni" z Gryfowa Śląskiego została zaakceptowana przez 
władze gminy Gryfów Śląski. 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej https://ditero.pl/lato-w-teatrze/

W grudniu Fundacja Ditero i Stowarzyszenie Mocni podpisali z Gminą Gryfów Śląski umowę nieodpłatnej dzierżawy 
na 10 lat obiektu po byłej szkole na cele pożytku publicznego - prowadzenie działalności na rzecz osób z 
niepełnosprawnością. W grudniu 2020 Fundacja Ditero rozpoczęła zagospodarowanie części obiektu na sale terapii 
integracji sensorycznej, sali doświadczania świata oraz pracowni rozwijania umiejętności dzieci. 

Współzarządzanie obiektem otwiera nowy rozdział w działalności fundacji i kamień milowy w jej instytucjonalizacji.   

4/ Działalność informacyjna i promocyjna.

Fundacja prowadzi regularnie profil na portalu Facebook oraz stronę www w domenie ditero.pl 
W ramach promocji działań bieżących wykonano plakaty i ulotki promujące projekt "Lato w Teatrze".

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

200

10
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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

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 dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja półkolonii artystycznych i integracyjnych 
Spektrum Bohaterów - Lato w Teatrze 2020 we 
współpracy ze Szkołą Podstawową w Pobiednej. 
W zajęciach wzięło udział 20 dzieci, w tym 10 ze 
spektrum autyzmu. 
Projekt opiera się na wykorzystaniu dramy i elementów 
teatru w terapii i pedagogice specjalnej. Tworząc 
współczesną interpretację klasycznej baśni, zadajemy 
pytania: Co zrobiliby współcześni ludzie zapatrzeni w 
swoje smartfony, przechodząc obok anonimowego 
dziecka, które rozpaczliwie próbuje zwrócić na siebie 
uwagę?

Kadra projektu: 11 pracowników (umowy c-p), 14 
wolontariuszy

Zadanie zrealizowane w ramach programu Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Lato w teatrze 
2020 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc merytoryczna i porady dla rodziców w zakresie 
potrzeb rozwojowych dzieci w spektrum autyzmu. 

Pomoc indywidualna realizowana w formie doradztwa 
dotyczącego sposobu postępowania z dziećmi w 
spektrum autyzmu (trening wsparcia) oraz pomocy 
prawno-organizacyjnej przy interpretacjach orzeczeń, 
przepisów, zarządzeń i decyzji jednostek samorządu itp. 

Pomoc udzielana jest głównie rodzicom dzieci objętych 
różnymi formami terapii, najczęściej w formie ustnej. 
W zakres pomocy wchodzą także pisemne diagnozy 
funkcjonalne, wskazówki dla nauczycieli 
wspomagających dzieci w placówkach oświatowych, 
współpraca z jednostkami organizacyjnymi JST (ośrodki 
pomocy społecznej, szkoły, poradnie publiczne)

0,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Działania lokalne dla społeczności wsi Wolimierz i 
środowiska rodzin dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Działalność w ramach wolontariatu. Współpraca ze 
Stowarzyszeniem Wolimierz i sołectwem Wolimierz przy 
czynach społecznych poprawiających estetykę wsi - 
nasadzenia roślin (krzewy owocowe, rośliny 
miododajne), współpraca ze Szkołą Podstawową im. 
Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej (działania 
integrujące społeczność lokalną związane z projektem 
Lato w teatrze - piknik, angażowanie rodziców w 
organizację finału przedstawienia, happening 
edukacyjny z udziałem dzieci w centrum wsi Pobiedna 
zwracający uwagę na potrzeby osób wykluczonych)

0,00 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) 60 637,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38 442,16 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22 195,00 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 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 0,00 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 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Diagnoza, terapia i zajęcia rozwojowe dla dzieci w 
spektrum autyzmu oraz z orzeczeniami o 
niepełnosprawności lub specjalnych potrzebach 
edukacyjnych realizowana we współpracy z 
jednostkami organizacyjnymi JST. 
Zajęcia dla dzieci z orzeczeniami finansowane w 
ramach umów rocznych ze szkołami i gminnymi 
OPS oraz ze środków od rodziców dzieci. 

Część zajęć finansowana jest przez ogólnopolskie 
fundacje wspierające terapię dzieci z 
niepełnosprawnościami poprzez pozyskiwanie 
środków z 1% podatku PIT w ramach celów 
szczegółowych. Są to najczęściej działania 
fundraisingowe rodziców dzieci.

0,00 zł
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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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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. 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)

35 152,20 zł

24 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 001,80 zł

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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 61 404,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -766,84 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
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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

1.2. 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

8 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

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 
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)

15 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 21 728,59 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 728,59 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)

0,00 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

0,00 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

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

Agnieszka Surmacz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PSSE w Lubaniu 1

2021-10-06

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