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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

Rafał Miłkowski Prezes TAK

Agnieszka Turula Wiceprezes TAK

Paulina MAria Długosz Członek Zarządu 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

Zuzanna Smoleńska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Lipiec Członek Komisji TAK

Marta JAckiewicz Członek Komisji 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.
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.
) 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.
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.        
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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 realizację programów profilaktycznych skierowanych do 
dzieci i młodzieży;
g) finansowanie lub współ-finansowanie 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) realizację 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) współpracę z instytucjami i organizacjami gotowymi do współdziałania 
na rzecz dzieci i młodzieży;
q) współpracę 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) organizację 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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna działa na podstawie art.  24 pkt. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania prowadzone są w dwóch grupach 
wiekowych: dzieci w wieku 7-13 oraz młodzieży gimnazjalnej.
 
A) ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
W Świetlicy Socjoterapeutycznej realizowany jest 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. Oferta Świetlicy 
skierowana jest do dzieci i młodzieży w ilości 20 osób. W ciągu roku 2014 z oferty placówki skorzystało 
29 podopiecznych. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 13-19.  W 2014 roku  
realizowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji oraz cykliczne zajęcia 
edukacyjne, dzięki którym zredukowano rozmiar zaległości szkolnych i zaniedbania edukacyjnego, 
zmniejszono zjawisko wagarów i absencji szkolnej. Prowadzono również 2 grupy socjoterapeutyczne – 
starszą i młodszą, podczas których w sposób ciągły realizuje się cel z zakresu budowania i wzmacniania 
u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości oraz podwyższenie ich samooceny poprzez stworzenie im 
atmosfery akceptacji, zrozumienia dla ich potrzeb oraz wzmacnianiu ich pozytywnych zachowań. W 
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ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowane są również cykle spotkań mające na celu 
udzielenie pomocy w rozwiązywaniu kłopotów rodzinnych. Zajęcia te odbywają się w  grupach lub 
indywidualnie, w zależności od zdiagnozowanych lub zgłaszanych potrzeb odbiorców zadania jak 
również ich rodzin. W 2014 roku zorganizowano 3 wyjazdy grupowe: w maju wyjazd szkoleniowy do 
ośrodka MONAR w Grabowie, socjoterapeutyczny obóz letni do Muszyny oraz jesienny wyjazd 
integracyjny dla nowej grupy do Świętochowa. Odbywały się również wycieczki po terenie Warszawy. 
Dzięki prowadzonym działaniom dało się zaobserwować zmniejszenie liczby zachowań agresywnych u 
uczestników zajęć, wzrost aktywności podczas zajęć grupowych, poprawę frekwencji w szkole,  
zwiększenie wyniku egzaminów końcowych dla szóstoklasistów, zmniejszenie zagrożeń wynikających z 
deficytów szkolnych oraz problemów z przyswajaniem materiału szkolnego, nawiązanie kontaktu i 
współpracy z rodzicami wszystkich podopiecznych świetlicy, wzrost gotowości rodziców do dzielenia się 
problemami wychowawczymi i rodzinnymi.
B) KLUB GIMNAZJALISTY
Działania Klubu Gimnazjalisty skierowane są do młodzieży gimnazjalnej, łącznie grupy 15 osób i mają na 
celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz poprawę funkcjonowania młodzieży w środowisku 
społecznym i szkolnym. Finansowane były w ramach projektu „Z pasją przez życie”.  Zajęcia 
prowadzone są 3 razy w tygodniu w godzinach 18-21 i 19-22, raz na dwa tygodnie prowadzone były 
również dwugodzinne zajęcia socjoterapeutyczne.  W ramach programu podejmowano działania,  
których celem jest wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz ograniczenie 
podejmowania zachowań ryzykownych poprzez różne aktywizujące zajęcia.  W ramach projektu odbyły 
się warsztaty kulturalno – oświatowe i klub filmowy, oraz zajęcia taneczne. Uczyliśmy gimnazjalistów 
planowania czasu, tak aby jednocześnie uczyć się nowych rzeczy i rozwijać zainteresowania, ale również 
pamiętać o obowiązkach szkolnych i domowych. Od pewnego momentu, kiedy proces tworzenia się 
grupy był już bardziej zaawansowany, młodzież  często rozpoczynała  zajęcia dzieląc się swoimi 
przeżyciami szkolnymi, trudnościami i dylematami, co pozwoliło nam dobrze orientować się w sytuacji 
życiowej beneficjentów, uwzględnić informacje w planach następnych zajęć. Naszym celem było 
wskazanie, że każdy z uczestników zajęć ma swoje mocne strony i odnajdzie się w przynajmniej jednym 
z proponowanych zajęć. Wspieraliśmy tym samym ich poczucie własnej wartości oraz akceptację w 
grupie. Gimnazjaliści w lipcu uczestniczyli w socjoterapeutycznym obozie letnim w Muszynie. 

Dzięki dotacji m. st. Warszawy w ramach działania „Wspólne Podwórko na 100%” udało nam się 
doposażyć placówkę tak, by zwiększyć komfort prowadzonych w niej zajęć, dokupiono sprzęt niezbędny 
do ich realizacji. Przeprowadzono również prace remontowe zwiększające bezpieczeństwo i komfort 
przebywania w placówce (m.in. odmalowanie ścian, zamontowanie rolet wewnętrznych, wstawienie 
drzwi wyciszających, oddzielających część poradnianą od sal świetlicowych). 

2. PARTNERSTWO NA RZECZ DZIECI PRAGI POŁUDNIE
Projekt zaczął być realizowany w 2013 roku, przez cały rok 2014 rozpoczęte działania były 
kontynuowane oraz poddawane bieżącej ewaluacji. Program realizowany jest we współpracy z 
Fundacją „Wspólna Droga”, Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Fundacją „Osiem Życzeń” i Klubem Sportowym „Drukarz”.  Celem głównym projektu 
jest zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych 300 dzieci zagrożonych wykluczeniem, 
zamieszkałych na terenie rewitalizowanym Pragi Południe. W 2014 roku w programie uczestniczyło 350
 dzieci w wieku 7-18 z obszaru rewitalizowanego Pragi Południe. Założyliśmy, że podczas trwania 
projektu nastąpi poprawa wyników w nauce dzieci objętych programem korepetycji: łącznie do grudnia 
2014r. korepetycjami zostało objętych 73 dzieci. W większości są to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
72 im. Przyjaciół Grochowa. W nowym roku szkolnym 2014/15 do programu zgłoszono 15 nowych 
dzieci potrzebujących wsparcia w nauce. Prowadzono również warsztaty socjoterapeutyczne w 5 
grupach zróżnicowanych wiekowo, mające na celu polepszenie kompetencji społecznych uczestników. 
Dzieci i młodzież miały okazję zapoznać się poprzez zabawę z różnymi zagadnieniami dotyczącymi uczuć 
i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie.

Chcąc działać kompleksowo, w ramach projektu podjęliśmy działania związane z konsultacjami 
psychologicznymi dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Projekt przyczynia się do wdrożenia w szkole 
nowego programu pracy z dziećmi trudnymi, zagrożonymi wykluczeniu z systemu szkolnego. Dzieci 
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otrzymują wielowymiarowe wsparcie polegające na zajęciach wyrównawczych i pozalekcyjnych, 
socjoterapii i poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Ponadto dzięki partnerstwu rozwinięta 
została oferta programowa świetlicy socjoterapeutycznej, w placówce prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” realizowane były zajęcia muzyczne oraz artystyczne. 
Opiekunowie, wychowawcy i pedagodzy obserwują poprawę frekwencji szkolnej oraz rozwój 
kompetencji społecznych uczestników zadania: komunikacji, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. 
Dzieci przełamują swoje bariery, stają się odważniejsze w wystąpieniach, nie boją się oceny 
rówieśników przez co wzmacniają poczucie własnej wartości. Wzbogacona jest także oferta placówek 
wsparcia dziennego, wynikająca z nawiązania współpracy pomiędzy szkołą, placówkami wsparcia 
dziennego, streetworkerami i OPS na terenie Pragi Południe.
3. PROGRAM STAŻU DLA STUDENTÓW „Z WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI W PRAKTYKĘ”
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. 
Wolontariusze brali udział w szkoleniach związanych z pracą wychowawczą oraz w środowisku 
zagrożonym marginalizacją społeczną, comiesięcznych konsultacjach związanych z ich pracą 
merytoryczną oraz cotygodniowych dyżurach w świetlicy. Dzięki szkoleniom wolontariusze zwiększyli a 
także nabyli 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 roku 2014 prowadziliśmy dwie grupy stażystów, łącznie wzięło w nich udział 25 osób. Około 70% 
uczestników projektu zaangażowało się w bieżące działania Stowarzyszenia nie należące do zakresu 
obowiązków wynikających z umowy takie jak promocja stowarzyszenia, pomoc przy pozyskiwaniu 
funduszy, organizacja imprez mających na celu wyjście do środowiska lokalnego.

4. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PORADNI 
Podobnie jak w roku ubiegłym, Stowarzyszenie prowadziło działania poradni psychologicznej oraz 
porady prawne rozpoczęte w 2011 roku. W pierwszym półroczu możliwe to było dzięki 
wolontarystycznej pracy prawnika i psychologów, a także bezpłatnym konsultacjom psychologicznym, 
realizowanym w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz Dzieci Pragi Południe”.  Od lutego dodatkowe 
godziny zostały sfinansowane w ramach projektu „Dwa pokolenia, wiele do dzielenia”. Dzięki 
działaniom poradni jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby beneficjentów i bezpośrednio wpływać 
na poprawę ich jakości życia.
5. MIĘDZYPOKOLENIOWY PROJEKT SKIEROWANY DO OSOB STARSZYCH ORAZ MAM MAŁYCH DZIECI
Projekt "Dwa pokolenia - wiele do dzielenia", realizowany od 3.02.2014 i kontynuowany w 2015 roku, 
był nastawiony na stworzenie przestrzeni do spotkania i wzajemnej wymiany dwóch grup narażonych 
na wykluczenie społeczne, żyjących w tej samej społeczności lokalnej warszawskiego Grochowa: 
seniorów i rodziców małych dzieci. Beneficjentkami projektu były przede wszystkim kobiety, które 
dzięki uczestnictwu w regularnych spotkaniach grupowych, oraz innych działaniach - m.in. wycieczkach, 
spotkaniach ze specjalistami, sąsiedzkich sobotach, czy warsztatach decoupage prowadzonych przez 
Partnera projektu, pracownię Craftroom nawiązały nowe relacje, odkryły nowe umiejętności i 
poszerzyły własną sieć wsparcia społecznego. Podczas projektu powstała wystawa zdjęć seniorek 
wykonana podczas spotkania z fotografką Julitą Kanią (stały element wystroju siedziby Stowarzyszenia), 
nagranie wspólnej autorskiej kolędy przez seniorki oraz dzieci ze świetlicy socjoterapetycznej, 
„Przepysznik” – książka z przepisami seniorek i mam. Wiele ciast z „Przepysznika” wypróbowaliśmy 
podczas spotkań sąsiedzkich i grupowych. W ramach projektu odbyło się 11 wycieczek po Warszawie (5
 wyjść do kina, 2 wyjścia do teatru, 1 wyjście do opery, 1 wyjście do Muzeum Narodowego, 1 spacer po 
Parku Ujazdowskim z przewodnikiem, 1 wycieczka do Ogrodu Botanicznego) – w tym dwa wyjścia w 
całości lub częściowo sfinansowane z darowizny Fundacji PwC, jak również 2 wyjazdy integracyjne poza 
Warszawę (do Wilgi i do Kazimierza nad Wisłą). W ramach projektu realizowano poradnictwo 
psychologiczne oraz prawne, terapię indywidualną, wsparcie grupowe dla seniorek oraz rodziców 
małych dzieci, spotkania ze specjalistami.  Nasza organizacja zyskuje dzięki projektowi doświadczenie w 
pracy z nową grupą odbiorców - seniorami, które nas wiele nauczyło i zainspirowało do przyszłych 
działań. 

6. PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – PROGRAM PRACY PODWÓRKOWEJ
Program skierowany był do grupy podwórkowej dzieci, które ze względu na trudności z 
przestrzeganiem norm społecznych oraz trudność w nawiązywaniu relacji nie mogą być objęte stałą 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

520

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

opieką placówek wsparcia dziennego.  Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
pokazanie sposobów spędzania go w społecznie akceptowalny sposób. Grupa podwórkowa, w ramach 
realizacji swoich zajęć włączała się zgodnie z założeniami zadania w pracę Świetlicy poprzez 
odwiedzanie społeczności świetlicowej i organizowanie wspólnych zajęć integracyjnych, spotkań oraz 
gier i zabaw np. udział w pikniku Aviva, rozgrywki na Play Station. Kilkoro dzieci z grupy podwórkowej 
zostało zarekomendowanych do włączenia się w stałą pracę na świetlicy. Być może czas oddziaływań 
ulicznych był dla nich za krótki, by przystosować się do zmiany. Łącznie objęto w nim opieko 50 dzieci, 
w tym 15 osób ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Bezpośrednią opieką pedagogów ulicy została objęta 
grupa 35 dzieci. Zorganizowano 7 wycieczek (m.in. do Twierdzy Modlin, Płocka, Kazimierza Dolnego) 
poza Warszawę oraz 23 wyjścia kulturalne i sportowe.
Dzięki tym działaniom zmniejszyła się ilość i nasilenie zachowań agresywnych wśród podopiecznych, 
zwiększyło się ich zainteresowanie sportem i innymi aktywnościami prozdrowotnymi, zmniejsza się 
ryzyko korzystania przez dzieci z różnego typu używek, zmniejsza się nasilenie zjawiska palenia 
papierosów i picia alkoholu wśród objętej projektem młodzieży, wzrosła jakość współpracy między 
pedagogami ulicy, pracownikami Świetlicy a pedagogami szkolnymi, pracownikami OPS.
7. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Dobre relacje z najbliższym otoczeniem są dla Stowarzyszenia bardzo ważne, gdyż od początku jego 
istnienia działamy lokalnie. W 2014 roku kontynuowano działania na rzecz lepszego poznania członków 
społeczności oraz nawiązywania relacji sąsiedzkich. W 2014 roku odbywały się cykliczne spotkania 
integrujące społeczność lokalną – Soboty Sąsiedzkie. W maju podopieczni świetlicy, na prośbę 
mieszkańców, stworzyli mały ogródek na podwórku przy kamienicy. W czerwcu w siedzibie 
Stowarzyszenia odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej. W grudniu miała miejsce wigilia 
sąsiedzka oraz akcja roznoszenia życzeń świątecznych w kamienicy przy Chrzanowskiego 13, 
zorganizowana przez podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej. Dzięki tym zadaniom siedziba 
Stowarzyszenia jest znana jako miejsce otwarte na sąsiadów, a mieszkańcy okolicznych kamienic 
zobaczyli wartość związaną z podtrzymywaniem relacji, zgłaszają również gotowość do podejmowania 
wspólnych działań. 
8. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Stowarzyszenie dbając o jakość realizowanych działań, podejmuje się zadań związanych z rozwojem 
instytucjonalnym. W maju 2014 roku pracownicy środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej odbyli 
wraz ze swoimi podopiecznymi wyjazd szkoleniowy do ośrodka MONAR w Grabowie, gdzie mogli 
doskonalić swoje metody pracy. W listopadzie odbyło się dwudniowe szkolenie związane z rozwojem 
oraz efektywną organizacją pracy stowarzyszenia, regularnie odbywały się konsultacje z zakresu 
ewaluacji działań, realizowane przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zespół 
merytoryczny poradni oraz świetlicy socjoterapeutycznej poddaje swoją pracę regularnej superwizji, w 
celu doskonalenia metod oraz podnoszenia jakości swojej pracy.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 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. W Świetlicy 
Socjoterapeutycznej 
realizowany jest 
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. 
Oferta Świetlicy 
skierowana jest do 
dzieci i młodzieży w 
ilości 20 osób. W ciągu 
roku 2014 z oferty 
placówki skorzystało 29
 podopiecznych. Zajęcia 
prowadzone są od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 13-19. 
Działania Klubu 
Gimnazjalisty 
skierowane są do 
młodzieży gimnazjalnej, 
łącznie grupy 15 osób i 
mają na celu 
zagospodarowanie 
czasu wolnego oraz 
poprawę 
funkcjonowania 
młodzieży w 
środowisku społecznym 
i szkolnym. 
Finansowane były w 
ramach projektu „Z 
pasją przez życie”.  
Zajęcia prowadzone są 
3 razy w tygodniu w 
godzinach 18-21 i 19-

88.99 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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22, raz na dwa tygodnie 
prowadzone były 
również dwugodzinne 
zajęcia 
socjoterapeutyczne.  W 
ramach programu 
podejmowano 
działania,  których 
celem jest wskazywanie 
alternatywnych form 
spędzania wolnego 
czasu oraz ograniczenie 
podejmowania 
zachowań ryzykownych 
poprzez różne 
aktywizujące zajęcia.
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

ORGANIZOWANIE
ZAJĘĆ
SOCJOTERAPUTYCZNYC
H ORAZ 
KOREKCYJNOKOMPENS
ACYJNYCH
DLA DZIECI; UDZIELANIE

PORAD PRAWNYCH,
KONSULTACJI
PSYCHOLOGICZNYCH I
INNYCH PORAD
SPECJALISTYCZNYCH; 
PROWADZENIE 
WSPARCIA 
GRUPOWEGO DLA 
SENIOREK I RODZICÓW 
MALYCH DZIECI.
Podobnie jak w roku 
ubiegłym, 
Stowarzyszenie 
prowadziło działania 
poradni psychologicznej 
oraz porady prawne 
rozpoczęte w 2011 
roku. W pierwszym 
półroczu możliwe to 
było dzięki 
wolontarystycznej 
pracy prawnika i 
psychologów, a także 
bezpłatnym 
konsultacjom 
psychologicznym, 
realizowanym w 
ramach projektu 
„Partnerstwo na rzecz 
Dzieci Pragi Południe”.  
Od lutego dodatkowe 
godziny zostały 
sfinansowane w 
ramach projektu „Dwa 
pokolenia, wiele do 
dzielenia”. Dzięki 
działaniom poradni 
jesteśmy w stanie 
dotrzeć do większej 
liczby beneficjentów i 
bezpośrednio wpływać 
na poprawę ich jakości 
życia.

58.60 Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

REALIZACJA
PROGRAMU STAŻU I
WOLONTARIATU DLA
STUDENTÓW
Program skierowany 
został do studentów 
kierunków 
psychologicznych i 
pedagogicznych, 
chcących zdobyć 
umiejętności pracy z 

94.99 Z
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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)

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. 
Wolontariusze brali 
udział w szkoleniach 
związanych z pracą 
wychowawczą oraz w 
środowisku zagrożonym 
marginalizacją 
społeczną, 
comiesięcznych 
konsultacjach 
związanych z ich pracą 
merytoryczną oraz 
cotygodniowych 
dyżurach w świetlicy. 
Dzięki szkoleniom 
wolontariusze 
zwiększyli a także nabyli 
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.
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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) 677,720.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 677,715.69 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 4.99 zł

155,507.75 zł

0.00 zł

429,020.00 zł

17,457.30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 66,475.62 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9,255.02 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 601,985.05 zł
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570.00 zł

51,512.37 zł

12,517.06 zł

1,876.19 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 4.99 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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 9,255.02 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: 661,217.11 zł 9,255.02 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

661,167.98 zł 9,255.02 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

49.13 zł 0.00 zł

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
promocja i organizacja wolontariatu

9,255.02 zł

1 PROWADZENIE KLUBU GIMNAZJALISTY DLA DZIECI W WIELKU
UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH I INNYCH PORAD 
SPECJALISTYCZNYCH; PROWADZENIE WSPARCIA GRUPOWEGO DLA SENIOREK I RODZICÓW 
MALYCH DZIECI.
REALIZACJA PROGRAMU STAŻU I WOLONTARIATU DLA STUDENTÓW, Prowadzenie biura i poradni 
Stowarzyszenia (opłaty za lokal, wodę dla beneficjentów, wynagrodzenia dla pracowników).

9,255.02 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16,547.71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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)

11.0 osób

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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

3.1 etatów28.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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 497,286.59 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

188,097.87 zł

188,097.87 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

13.00 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

5.00 osób

8.00 osób

21.00 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

4.00 osób

17.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 309,188.72 zł

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

309,188.87 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 309,188.87 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. 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)

41,440.55 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)

Członkowie organizacji wchodzący w skład organu 
zarządzajacego i kontroli pełnili swoje funkcje społecznie.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

6,080.00 zł
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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)

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

Partnerski program rewitalizacji 
społecznej (umowa wieloletnia)

m. st. Warszawa – Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

180,420.00 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 środowiskowej 
świetlicy socjoterapeutycznej 
(umowa wieloletnia)

m. st. Warszawa – Centrum 
Komunikacji Społecznej

14,500.00 zł

5 Podróże małe i duże – 
program pracy podwórkowej 
Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
oraz pokazanie sposobów 
spędzania go w społecznie 
akceptowalny sposób m. st. 
Warszawa – Urząd Dzielnicy 
Praga Południe 80 000,00     
zł

Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży oraz 
pokazanie sposobów spędzania 
go w społecznie akceptowalny 
sposób

m. st. Warszawa – Urząd Dzielnicy 
Praga Południe

80,000.00 zł

6 Wspólne Podwórko na 100% Doposażenie placówki wsparcia 
dziennego

m. st. Warszawa 17,350.00 zł

7 Dwa pokolenia, wiele do 
dzielenia, realizowany w 
ramach programu 
Obywatele dla Demokracji

Stworzenie przestrzeni do 
spotkania i wzajemnej wymiany 
dwóch grup narażonych na 
wykluczenie społeczne

Fundusze EOG 155,507.75 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 2014 roku nastąpiła zmiana władz organizacji. Nowy Zarząd przy wsparciu FRSO prowadził działania z 
dalszym rozwojem instytucjonalnym organizacji.

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

organizacji

14.07.2015 Rafał Miłkowski, 
Agnieszka Turula, Weronika 

Rogulska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd M. St Warszawy, dzielnica Praga Południe 8

3 Urząd m.st Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 6

4 Centrum Komunikacji Społecznej M. St Warszawy 2
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