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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica CHODAKOWSKA Nr domu 19/31 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-815 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 604442433

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@wspolnepod
worko.org.pl

Strona www www.wspolnepodworko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-10-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01582719100000 6. Numer KRS 0000209533

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 Wilkin-Day Prezes TAK

Paulina Długosz Wiceprezes TAK

Jolanta Ziemienowicz 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

Maria Zuzanna Smoleńska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Lipiec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Izabela Śliwińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE PODWÓRKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

A) WYRÓWNYWANIE SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY, SZCZEGÓLNIE Z RODZIN 
O TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ;
B) WSPOMAGANIE ROZWOJU I INTEGRACJI WSPÓLNOT ORAZ 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH;
C) PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
D) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ SKIEROWANEJ DO DZIECI, 
MŁODZIEŻY, RODZICÓW ORAZ OSÓB PRACUJĄCYCH Z TYMI GRUPAMI;
E) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
F) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
G) AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZICÓW, KTÓRZY W ZWIĄZKU Z 
WYCHOWYWANIEM DZIECI ZNALEŹLI SIĘ POZA RYNKIEM PRACY.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także 
wspieranie placówek już istniejących;
b) organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych 
zajęć           o charakterze terapeutycznym, kierowanych do dzieci i 
młodzieży;
c) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w nauce; 
d) organizowanie i wspieranie różnych form zabaw i zajęć ulicznych dla 
dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią;
e) prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do 
dzieci                          i młodzieży;
f) tworzenie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do 
dzieci                   i młodzieży;
g) finansowanie lub współfinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych;
h) pomoc w zakupie podręczników, ubrań i innych niezbędnych 
przedmiotów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej;
i) prowadzenie terapii indywidualnej oraz udzielanie porad i konsultacji 
psychologicznych i innych porad specjalistycznych, w tym poradnictwa 
zawodowego, adresowanych do młodzieży, rodziców oraz dorosłych 
członków rodzin dysfunkcyjnych;
j) prowadzenie warsztatów, treningów i grup wsparcia dla rodziców, 
nauczycieli                i innych osób zainteresowanych poszerzaniem 
umiejętności w zakresie pracy                  z dziećmi i młodzieżą;
k) realizacja programów stażu i wolontariatu dla studentów, pracowników 
i innych osób zainteresowanych wolontariatem;
l) organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów, festynów, 
spotkań             i paneli dyskusyjnych;
m) publikacje;
n) prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych;
o) badania funkcjonowania dzieci i młodzieży;
p) współpraca z instytucjami i organizacjami gotowymi do współdziałania 
na rzecz dzieci i młodzieży;
q) współpraca z organizacjami reprezentującymi grupy mniejszościowe 
będące częścią społeczności lokalnej;
r) tworzenie forum dla wymiany doświadczeń między osobami 
działającymi na rzecz społeczności lokalnej, pracownikami naukowymi, 
studentami, nauczycielami                      i innymi specjalistami;
s) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Świetlica działa na podstawie art. 24 pkt. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. W placówce prowadzone są odrębne programy dla dzieci w wieku 6-13 lat 
oraz dla młodzieży gimnazjalnej:
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

a) Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 6-13 lat realizuje program, którego celem jest 
udostępnienie pomocy terapeutycznej dzieciom 
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Program zawiera zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, 
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, pogłębione konkretną pracą z rodzicami podopiecznych, a także 
współpracą z przedstawicielami różnych instytucji.
W świetlicy prowadzone są cykliczne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, mające na celu poprawę 
funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach z uzależnieniami oraz 
przemocą, które z tego powodu są zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia mają na celu: 
ograniczanie zjawiska agresji, motywowanie uczestników do zmiany zaburzonych zachowań, uczenie 
konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnościami, rozwijania 
współpracy i współdziałania w grupie, uaktywnienie dzieci w obszarze podniesienia ich motywacji do 
poszukiwania konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, stworzenie bezpiecznych 
warunków do dzielenia się przez podopiecznych problemami, wspieranie podopiecznych w 
poszukiwaniu własnych mocnych stron oraz podnoszenie poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. 
Podstawowa działalność świetlicy finansowana jest ze środków m.st. Warszawy (umowa wieloletnia z 
Urzędem Dzielnicy Praga Południe) w ramach zadania "Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna – 
forma wsparcia dla dzieci i młodzieży, zapewniająca opiekę oraz program profilaktyczno-
terapeutyczny.” W 2013 r. z oferty świetlicy skorzystało 24 dzieci. 

b) Klub Gimnazjalisty dla młodzieży gimnazjalnej to oferta zajęć wieczornych dla młodzieży w wieku 13-
16 lat z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 
ramach projektów „Z pasją przez życie” – program wspierający młodzież gimnazjalną (umowa 
wielolenia z m.st. Warszawa w ramach zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży") 
oraz "Żyj świadomie" (finansowenego ze środków własnych Stowarzyszenia) 15 gimnazjalistów wzięło 
udział w zajęciach filmowych, kulturalno-oświatowych, tanecznych oraz cyklu zajęć profilaktycznych i 
indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. 

Uzupełnieniem zajęć całorocznych były dwa wyjazdy dla podopiecznych placówki: 3-dniowy wyjazd 
zimowy do Gliczarowa Górnego oraz letni obóz socjoterapeutyczny w Jastrzębiej Górze. Środki na 
organizację wyjazdów pochodziły z dotacji m.st. Warszawy (wyjazd letni) oraz z darowizn firm i osób 
prywatnych. 

Dzięki dotacji m.st. Warszawy w ramach zadania "Jesienne porządki Wspólnego Podwórka 2013" udało 
się dokończyć remont lokalu (m.in. wymiana drzwi wejścowych) oraz doposażyć placówkę w niezbędny 
sprzęt (np. nowa zmywarka-wyparzarka), dzięki czemu świetlica mogła spełnić pełne standardy 
placówki wsparcia dziennego.

2. PARTNERSTWO NA RZECZ DZIECI PRAGI POŁUDNIE 
Projekt PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE jest rezultatem zawiązania konsorcjum pomiędzy 
południowopraskimi organizacjami pozarządowymi (Fundacja Wspólna Droga, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, Fundacja Osiem Życzeń) oraz klubem sportowym Drukarz, 
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Oferenci nawiązując współpracę z jednostkami oświatowymi, 
pomocy społecznej i lokalnymi instytucjami kultury i sztuki mają na celu przede wszystkim poprawę 
sytuacji edukacyjnej i społecznej dzieci oraz młodzieży w wieku 7-18 lat zamieszkujących dzielnicę: 
poprawę ocen i frekwencji szkolnej, a także wzmocnienie kompetencji społecznych i przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom i zachowaniom wśród dzieci, jakimi są przemoc rówieśnicza i nadużywanie 
substancji psychoaktywnych.
Realizacja tego projektu przyczynia się do wdrożenia w szkole nowego programu pracy z uczniem 
trudnym, zagrożonym wypadnięciem z systemu szkolnego, który opiera się na zajęciach 
wyrównawczych i pozalekcyjnych, socjoterapii i poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym. 
Ponadto Świetlica dzięki partnerstwu rozwijnęła ofertę programową i urozmaiciŁa dotychczas 
planowane zajęcia dla swoich podopiecznych. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013 i po pierwszych 4
 miesiącach trudno przedstawić dokładny i szczegółowy opis osiągniętych rezultatów. Opiekunowie, 
wychowawcy i pedagodzy obserwują powolną poprawę frekwencji szkolnej oraz rozwój kompetencji 
społecznych uczestników zadania: komunikacji, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. Wzbogacona 
jest także oferta placówek wsparcia dziennego: nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą, placówkami 
wsparcia dziennego, streetworkerami i OPS na terenie Pragi Południe. 
W ramach projektu, wsparcie edukacyjne, psychologiczne oraz socjalne, a także możliwość 
uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych wycieczkach i wyjazdach 
otrzymuje 300 osób (dzieci i młodzieży). Połowę odbiorców stanowią dzieci ze szkoły objętej 
programem rewitalizacji - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 72. Nasze stowarzyszenie jest w ramach 
partnerstwa odpowiedzialne za organizację zajęć tanecznych, muzycznych, streetartowych i 
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kulinarnych dla uczniów SP 72, naszej placówki oraz świetlicy TPD, a także za wsparcie psychologiczne 
dla uczestników i pracę streetworkerów. Dzięki projektowi możliwe też było wydłużenie godzin pracy 
świetlicy socjoterapeutycznej oraz zapewnienie dodatkowego wsparcia wychowawczego 
gimnazjalistom. 

3. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI PORADNI RODZINNEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Mimo zakończenia programu rewitalizacji społecznej „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się 
dzielnice”, realizowanego w okresie listopad 2011-grudzień 2012, udało nam się, choć w ograniczonym 
zakresie, kontynuować działalność Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej. Przez cały rok w ramach 
wolontariatu prowadzone były porady prawne, konsultacje psychologiczne i psychoterapia 
indywidualna. Dzięki darowiźnie z firmy Valeo Service Polska oraz środkom własnym Stowarzyszenia (w 
tym pochodzącym z 1%) mogliśmy też zapewnić wsparcie psychoterapeutyczne dla kilku 
dotychczasowych beneficjentów Stowarzyszenia i osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Od 
września 2013 r. w ramach programu „Partnerstwo na rzecz dzieci Pragi Południe” Stowarzyszenie 
„Wspólne Podwórko” oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat 
oraz ich rodziców, dzięki czemu oferta naszej poradni może znów dotrzeć do większej liczby 
beneficjentów. 

4. PROGRAM STAŻU DLA STUDENTÓW REALIZOWANY W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
W roku 2013 rozpoczęliśmy realizację kolejnej - tym razem 3-letniej - edycji "Programu kompleksowego 
kształcenia wolontariuszy – z wiedzą i umiejętnościami w praktykę" dofinansowanego z dotacji 
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Program skierowany został do studentów 
kierunków psychologicznych i pedagogicznych, chcących zdobyć umiejętności pracy z dziećmi w wieku 
7-13 lat pochodzących ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych uczęszczających do prowadzonej 
przez Stowarzyszenie świetlicy socjoterapeutycznej.  Głównym celem Programu był wzrost skuteczności 
oddziaływań i profesjonalizacja działań pomocowych organizacji poprzez zwiększenie ilości 
wolontariuszy oraz ich zaplecza merytorycznego. Cele programu realizowane były poprzez: 
cotygodniowe dyżury wolontariuszy w świetlicy socjoterapeutyczne, połączone z zaprojektowaniem i 
przeprowadzeniem przez nich zajęć dla podopiecznych placówki, udział w omówieniach dnia wraz z 
kadrą świetlicy, spotkania konsultacyjne (raz w miesiącu) oraz cykl szkoleń tematycznych, m.in. z 
zakresu umiejętności wychowawczych i socjoterapii. Dzięki szkoleniom wolontariusze zwiększyli 
dotychczasowe, a także nabyli nowe kompetencje w pracy z dziećmi zagrożonymi marginalizacją. Po 
każdym  szkoleniu widać było coraz większe zaangażowanie i pomoc wolontariuszy, ponieważ czuli się 
pewniej mając większą wiedzę i nowe umiejętności. Wszystko to przekładało się  na profesjonalizację 
działań pomocowych naszego Stowarzyszenia. W 2013 roku zakończył się jeden staż i rozpoczął drugi. 

Łącznie, w ramach obu grup stażowych, w programie wzięło udział 30 osób. 

Ważnym wydarzeniem w ramach programu było współorganizowanie przez nas dzielnicowego Święta 
Wolontariusza, podczas którego w bardzo uroczysty sposób mogliśmy podziękować naszym 
wolontariuszom ze wszystkich dotychczasowych edycji stażu. Dwie najbardziej zaangażowane 
wolontariuszki dostały nagrodę od Burmistrza dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego za 
szczególne zaangażowanie w działania wolontarystyczne. Podczas przygotowań udało nam się 
rozpocząć dialog dotyczący kultury wolontariatu w organizacjach pozarządowych, co mamy nadzieje 
stanie się tradycją przynoszącą wiele korzyści.

5. GROCHÓW - MOJA ULICA, MOJA DZIELNICA
Grochów – moja ulica, moja dzielnica – program edukacji varsavianistycznej dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Grochowa  realizowany był w okresie 5.04.2013 do 28.12.2013 dzięki dotacji 
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki niemu dzieci odkrywały na nowo,  z przewodnikiem swoje 
okolice. Uczyły się historii, topografii i znaczenia pobliskich miejsc dla Warszawy, stworzył własną 
animację dotyczącą ich okolicy.

Projekt „Grochów – moja dzielnica, moja ulica” to program edukacyjny charakteryzujący się poznawczo 
– badawczym podejściem do przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów 
historycznych, kulturowych i społecznych. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu 
osiedli Grochów i Kamionek należących administracyjnie do dzielnicy Praga Południe.
Projekt kładł nacisk na rozwijanie poczucia przynależności do swojej dzielnicy poprzez poznanie jej 
historii, topografii i znaczenia dla całego miasta. W ramach projektu realizowane były wycieczki z 
przewodnikiem, których zadaniem było przybliżenie historii dzielnicy oraz nauka umiejętności 
poruszania się po przestrzeni miejskiej; spotkania z historykiem dotyczące historii okolicy oraz 
spotkania sąsiedzkie z udziałem członków społeczności lokalnej. Podsumowaniem projektu były filmy 
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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)

500Osoby fizyczne

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

zrobione techniką animacji poklatkowej, przedstawiające zdobytą wiedzę oraz sposób postrzegania 
swojej okolicy przez uczestników projektu. 

W działaniach objętych projektem wzięło udział 25 dzieci; ok. 40 dorosłych wzięło udział w 
„Spotkaniach dla poznania”.

6. WSPARCIE DLA RODZIN ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ - PROGRAM "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH I INTEGRACJA RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH 
PRZEMOCĄ 
Projekt „Rozwój umiejętności społecznych i integracja rodzin wieloproblemowych ze środowisk 
zagrożonych przemocą”, realizowany w ramach „małego grantu” udzielonego przez Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy stanowił uzupełnienie istniejącej już oferty 
Stowarzyszenia o zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców, w których pojawia się problem 
przemocy i agresji lub deficyty w zakresie umiejętności wychowawczych, które zwiększają ryzyko 
pojawienia się tego rodzaju problemów. Projekt miał na celu zwiększenie poziomu umiejętności 
porozumiewania się bez przemocy  i  konstruktywnego współdziałania w rodzinach wieloproblemowych 
oraz poziomu umiejętności rodzicielskich w połączeniu z umiejętnościami społecznymi dzieci, tak by 
obie wymienione grupy miały większą szansę na satysfakcję z podejmowanych przez siebie wysiłków na 
rzecz poprawy sytuacji w rodzinie. W ramach zadania zrealizowano 30 godzin konsultacji wstępnych 
oraz cztery 30-godzinne cykle warsztatowe: trening umiejętności społecznych dla dzieci młodszych, 
trening zastępowania agresji dla młodzieży, trening zastępowania agresji dla rodziców oraz warsztaty 
umiejętności wychowawczych dla rodziców, w których udział wzięło łącznie 40 osób (18 dzieci i 
młodzieży oraz 22 rodziców). 

7. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” od początku działa lokalnie, dlatego dobre relacje z najbliższym 
otoczeniem społecznym są dla nas bardzo ważne. Do tej pory współpracowaliśmy przede wszystkim z 
instytucjami na terenie dzielnicy Praga Południe, takimi jak Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, 
poradnie, kuratorzy sądowi i społeczni, inne placówki wsparcia dziennego. W 2013 r. do tej listy 
dołączyło Centrum Społeczne Paca 40, prowadzone przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL. Efektem tej współpracy oraz naszych własnych rozmów z sąsiadami:  mieszkańcami kamienicy przy 
ul. Chrzanowskiego 13 w Warszawie oraz właścicielami garaży znajdujących się naprzeciw kamienicy 
była akcja "Wrzuć Kolor." Jej celem było odmalowanie ściany garaży od ulicy w taki sposób, aby 
poprawić estetykę najbliższej dla mieszkańców okolicy. Z naszych rozmów z mieszkańcami wynikało 
bowiem, że okolica ta ma dużo potrzeb remontowych, na które mieszkańcy nie dysponują środkami 
pieniężnymi. Jako organizacja znajdująca się w sąsiedztwie postanowiliśmy więc włączyć się do Akcji i 
tym samym staliśmy się pełnomocnikiem mieszkańców do ich reprezentowania.
W ten oto sposób, przy wsparciu finansowym CAL przeprowadziliśmy Akcję „Wrzuć kolor”, która miała 
miejsce w dniach 22-29 lipca 2013r. w godzinach 10-15. Wzięli w niej udział sąsiedzi, pracownicy 
Stowarzyszenia oraz podopieczni naszej świetlicy socjoterapeutycznej, przy wsparciu profesjonalnych 
artystów graffiti. Efektem było piękne odmalowanie ściany garaży i widoczna poprawa estetyki 
otoczenia.

Ponadto w 2013 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek w I edycji programu "Obywatele dla Demokracji" 
współfinansowanego z funduszy EOG i otrzymało dofinansowanie na realizację autorskiego projektu 
międzypokoleniowego "Dwa pokolenia - wiele do dzielenia" adresowanego do seniorów oraz rodziców 
małych dzieci ze środowiska lokalnego, w którym działamy. Projekt będzie realizowany w okresie luty 
2014-luty 2015.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

PROWADZENIE 
ŚWIETLICY 
SOCJOTERAPEUTYCZNE
J DLA DZIECI W WIEKU 
6-13 LAT I KLUBU 
GIMNAZJALISTY DLA 
DZIECI W WIELKU 14 – 
16 LAT

88.99.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

ORGANIZOWANIE 
ZAJĘĆ 
SOCJOTERAPUTYCZNYC
H ORAZ KOREKCYJNO- 
KOMPENSACYJNYCH 
DLA DZIECI; UDZIELANIE 
PORAD PRAWNYCH, 
KONSULTACJI 
PSYCHOLOGICZNYCH I 
INNYCH PORAD 
SPECJALISTYCZNYCH

85.60.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

REALIZACJA 
PROGRAMU STAŻU I 
WOLONTARIATU DLA 
STUDENTÓW

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 374,147.87 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 373,807.39 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.48 zł

e) Pozostałe przychody 340.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

275,796.49 zł

8,504.66 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59,848.70 zł

340.00 zł

5,478.70 zł

54,030.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10,214.73 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 284,301.15 zł
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2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,772.38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 10,214.73 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 363,449.61 zł 10,214.73 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

360,035.01 zł 10,214.73 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

7.55 zł

3,407.05 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Prowadzenie biura i poradni Stowarzyszenia (opłaty za lokal, wodę dla beneficjentów, 
wynagrodzenia dla pracowników).

10,214.73 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

8.0 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 1 miejsca po przecinku)

2.4 etatów

35.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

37.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

17.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 230,501.30 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

70,085.79 zł

70,085.79 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 160,415.51 zł

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

230,501.30 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 230,501.30 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

2.00 osób

40.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

9.00 osób

31.00 osób

Druk: MPiPS 10



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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

19,208.34 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia członkowie 
Zarządu organizacji pełnili swoje funkcje społecznie, 
otrzymywali jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
zadań  związanych z realizowanymi przez Stowarzyszenie 
projektami. 
2. Zgodnie z instrukcją wypełniania sprawozdania w 
punktach VI.7 i VI.12 podano przeciętną i najwyższą sumę 
wynagrodzeń wypłaconych wszystkim pracownikom w skali 
miesiąca. Kwoty w przeliczeniu na osobę wynoszą dla tych 
punktów odpowiednio: 533,57 zł i 5396,23 zł.

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

51,142.74 zł

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

1 Środowiskowa Świetlica 
Socjoterapeutyczna – forma 
wsparcia dla dzieci i 
młodzieży, zapewniająca 
opiekę oraz program 
profilaktyczno-
terapeutyczny

prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego (umowa wieloletnia)

m.st. Warszawa - Urząd Dzielnicy 
Praga Południe

110,000.00 zł

2 Partnerstwo dla Dzieci Pragi 
Południe

partnersdki program 
rewitalizacji społecznej

m.st. Warszawa - Biuro Pomocy 
Projektów Społecznych

60,690.00 zł

3 Z pasją przez życie - program 
wspierający młodzież 
gimnazjalną

zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
(umowa wieloletnia)

m.st. Warszawa - Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

26,750.00 zł

4 Program kompleksowego 
kształcenia wolontariuszy – z 
wiedzą i umiejętnościami w 
praktykę

realizacja programu stażu dla 
studentów w świetlicy 
socjoterapeutycznej 
Stowarzyszenia (umowa 
wieloletnia)

m.st. Warszawa - Centrum 
Komunikacji Społecznej

23,460.00 zł

5 Obóz letni Wspólnego 
Podwórka Jastrzębia Góra 
2013

letni wyjazd socjoterapeutyczny 
dla podopiecznych świetlicy

m.st. Warszawa - Biuro Edukacji 8,100.00 zł

6 „Grochów – moja ulica, moja 
dzielnica. Program edukacji 
varsavianistycznej dla 
uczniów szkół 
podstawowych z terenu 
Grochowa”

projekt edukacyjny: zapoznanie 
dzieci i młodzieży z rejonu 
Kamionka i Grochowa z historią 
ich okolicy

m.st. Warszawa - Biuro Edukacji 12,000.00 zł

7 Rozwój umiejętności 
społecznych i integracja 
rodzin wieloproblemowych 
ze środowisk zagrożonych 
przemocą

przeciwdziałanie przemocy: 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i 
rodziców

m.st. Warszawa - Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych (mały grant)

10,000.00 zł

8 Jesienne Porządki 
Wspólnego Podwórka 2013

doposażenie świetlicy 
socjoterapeutycznej zgodnie ze 
standardami placówki wsparcia 
dziennego

m.st. Warszawa - Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

25,600.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

W połowie roku 2013 nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia. Drugie półrocze było czasem intensywnej pracy 
nowego Zarządu i pracowników przy wsparciu trenerów z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nad 
ponownym sformułowaniem misji organizacji, określeniem priorytetowych zadań zarządu oraz kierunków rozwoju 
organizacji.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksandra Wilkin-Day - Prezes
Paulina Długosz - Wiceprezes
Jolanta Ziemienowicz - Członek 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd m.st. Warszawy 4
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