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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 Zarządu TAK

Agnieszka Turula Wiceprezes Zarządu TAK

Weronika Rogulska 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 Przewodniczący Komisji TAK

Ewa Lipiec Członek Komisji TAK

Krzysztof Wiewiórowski 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.

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. 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
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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. Oferta Świetlicy skierowana była do dzieci i 
młodzieży w liczbie 20 osób, w dniu zakończenia projektu, 30.11.2015,  pod opieką świetlicy 
pozostawało 16 wychowanków. Głównym celem świetlicy  jest wsparcie rodzin w procesie opieki i 
wychowania dzieci i młodzieży, wspomaganie prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci i 
młodzieży, udzielanie specjalistycznego wsparcia i porad, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, dożywianie. Cel realizowany jest poprzez pracę metodą społeczności socjoterapeutycznej. 
Społeczność socjoterapeutyczna jest metodą pracy stworzoną do pracy z osobami, które są już w 
marginesie społeczeństwa, lub istnieje duże zagrożenie ich wykluczenia. Społeczność taka jest dobrym 
narzędziem pracy w obszarze wykluczenia ponieważ wchodzi w jego środek i bazując na tym co zastała 
pozwala na rozwój grupy osób, jak i jednostki w taki sposób aby przywrócić je do społeczeństwa. Każda 
osoba w grupie ma takie samo prawo głosu, nikt nie jest ważniejszy. Początkowo praca skupia się na 
wypracowaniu norm i zasad, które będą obowiązywały w tej społeczności. Każda osoba może je 
tworzyć i każda im podlega, zadanie moderatorów jest takie aby jak najwięcej osób włączyło się do 
trwającej czasem miesiącami dyskusji. Moderatorzy mają to robić z pozycji członka społeczności nie zaś 
kierownika, głównym narzędziem ich pracy jest modelowanie oraz informacja zwrotna.  Celem jest nie 
tylko stworzenie swoistego regulaminu, ale uczenie odpowiedzialności za siebie, inne jednostki, nowo 
powstałą grupę oraz miejsce. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach 13-18.  
W 2015 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 ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowane były 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 2015 roku zorganizowano 2 wyjazdy grupowe: obóz letni 
do Jastrzębiej Góry  oraz jesienny wyjazd socjoterapeutyczny na Mazury. 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. Od grudnia 2015 roku 
działania kontynuowane są w ramach projektu „Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego”, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 14-19.

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”, zakończonego 
30.11.2015.  Zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu w godzinach 18-21, raz w tygodniu odbywały 
się również 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 sierpniu uczestniczyli w socjoterapeutycznym obozie letnim w Jastrzębiej Górze 
oraz w jesiennym obozie na Mazurach. Od grudnia 2015 działania Klubu są kontynuowane w ramach 
programu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0”, jako Klub Młodzieżowy przeznaczony dla osób w 
wieku 13-18 lat.
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2. PARTNERSTWO DLA 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 2015 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. 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 „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”  kontynuowaliśmy  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 
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. Widząc potrzebę kontynuacji działań, jako 
konsorcjum, rozpoczęliśmy realizację drugiej części programu. Kontynuacja partnerskiego programu 
„Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe“, rozpoczęła się 12.08.2015.  Celem konsorcjum jest aktywizacja 
i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujących teren 
Dzielnicy Pragi Południe (w szczególności terenów zaznaczonych jako priorytetowe zgodnie z zał. nr 6 
do ogłoszenia). Realizacja tego projektu przyczyniła 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 oraz poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. 
Ponadto placówki wsparcia dziennego dzięki partnerstwu rozwinęły ofertę programową i urozmaiciły 
dotychczasowe planowane zajęcia dla swoich podopiecznych. W ramach programu stowarzyszenie 
realizuje“ zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia Klubu Młodzieżowego, działania poradni 
(konsultacje psychologiczne i pedagogiczne), warsztaty dla rodziców, grupy socjoterapeutyczne w 
szkołach i placówkach wsparcia dziennego, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych. W 2015 roku spłynęły do nas  formularze zgłoszeniowe ok. 300 
dzieci i wciąż zgłaszają się nowi uczestnicy.
3. PROGRAM STAŻU DLA STUDENTÓW „Z WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI W PRAKTYKĘ”
Program współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, zakończony 30.12.2015. 
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 2015 prowadziliśmy grupę stażystów, w której łącznie wzięło udział 
17 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. 
Program zakończył się 31.12.2015. 

4. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PORADNI 
Podobnie jak w roku ubiegłym, Stowarzyszenie prowadziło działania poradni psychologicznej oraz 
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porady prawne rozpoczęte w 2011 roku. Było to możliwe dzięki bezpłatnym konsultacjom 
psychologicznym, realizowanym do czerwca w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz Dzieci Pragi 
Południe” i kontynuowanym od września w ramach programu „Partnerstwo na rzecz Dzieci Pragi 
Południe 2.0” . Dodatkowo, od września w ramach działań poradni realizowane są konsultacje 
pedagogiczne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

5. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
Stowarzyszenie pozostaje w stałej współpracy ze szkołami z najbliższej okolicy. Wychodząc naprzeciw 
ich potrzebom, w marcu 2015 roku rozpoczęliśmy, w partnerstwie z fundacją „Wspólna Droga” 
realizację programu „Szkoła po Godzinach” w Szkole Podstawowej nr 255 na Kamionku. Program miał 
na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W szkole nr 
255 realizowane były warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i kurs języka angielskiego. 
Najistotniejszą  wartością  naszego projektu jest połączenie aspektów zagospodarowania czasu 
wolnego z zajęciami edukacyjnymi oraz z integracją młodego człowieka zarówno w grupie rówieśniczej 
jak i z otoczeniem. W wyniku realizacji założonych działań uczestnicy projektu: zwiększyli frekwencję 
szkolną: - z wstępnej weryfikacji dzienników widzimy, że zwiększyła się frekwencja dzieci w 
szczególności w semestrze po wakacjach poprawiły się kompetencje społeczne: komunikacji, pracy w 
grupie, rozwiązywania konfliktów. Obserwacje uczniów przez nauczycieli potwierdzają ten rezultat. 
Wynika to również z rozmów przeprowadzonych ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.  Dzieci są 
bardziej komunikatywne i lepiej rozwiązują problemy; uczestnicy projektu rozwinęli swoje pasje i 
zainteresowania oraz nabyli umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Z oferty 
skorzystało łącznie 124 dzieci. W ramach programu zrealizowano: 49 godzin kursu językowego dla 40 
dzieci, 64 godziny zajęć plastycznych/street art, 56 godzin zajęć muzycznych, 52 godziny warsztatów 
tanecznych, 18 godzin zajęć teatralnych dla 26 dzieci, 4 wyjścia sportowe: ścianka wspinaczkowa, 
funpark, kręgle oraz park trampolin, 2 wyjścia kulturalne: Wystawa klocków Lego i Escape Room.
We wrześniu 2015 roku, w ramach projektu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”, w odpowiedzi na 
potrzeby szkół, stowarzyszenie zaczęło realizować warsztaty umiejętności społecznych prowadzone 
według autorskiego programu dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty integracyjne i 
komunikacyjne dla gimnazjalistów, wsparcie psychologiczne w szkołach i grupy socjoterapeutyczne. 
Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 72, Szkole Podstawowej nr 255, Zespole Szkół 
Sportowych przy ul. Siennickiej. 
6. MIĘDZYPOKOLENIOWY PROJEKT SKIEROWANY DO OSOB STARSZYCH ORAZ MAM MAŁYCH DZIECI
Projekt "Dwa pokolenia - wiele do dzielenia", realizowany do 02.2015 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. 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.  Pomimo braku 
środków na kontynuację projektu, uczestniczki z grupy seniorskiej kontynuowały spotkania raz w 
tygodniu, w trakcie których same zagospodarowywały swój czas.  Włączały się również w działania na 
rzecz społeczności lokalnej, pomogły podczas tworzenia ozdób świątecznych i przygotowania 
stowarzyszeniowej Wigilii. 
7. LETNIA AKADEMIA PRZYGODY
Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 05.06.2015 do 
30.09.2015r. Celem głównym projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych na terenie Pragi Południe, ze szczególnym uwzględnieniem 
beneficjentów z rejonów ulic: Aleja Stanów Zjednoczonych, Ostrobramska, Grochowska, Garwolińska, 
Wiatraczna, skrzyżowanie Mińskiej i Głuchej, Dudziarska, Walewska. Program skierowany był zarówno 
do beneficjentów pozostających pod stałą opieką świetlicy, jak również objętych działaniami 
streetworkerów. Udało się go zrealizować poprzez organizację wyjść sportowych i rekreacyjnych, 
wycieczek i spacerów, letnie warsztaty socjoterapeutyczne i organizację obozu socjoterapeutycznego, 
w którym udział wzięło łącznie 20 dzieci, będących na liście podopiecznych Świetlicy 
Socjoterapeutycznej i Klubu Gimnazjalisty. Najistotniejszą  wartością  projektu było połączenie 
aspektów zagospodarowania czasu wolnego z zajęciami edukacyjnymi oraz z integracją młodego 
człowieka zarówno w grupie rówieśniczej jak i z otoczeniem. Zintensyfikowanie tak wielu działań na 
przestrzeni dość krótkiego czasu dało pewność dynamicznego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 
7 – 18 lat z terenu objętego działaniami. W wyniku realizacji projektu beneficjenci mieli możliwość 
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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)

696

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

uczestniczenia w zajęciach dostosowanych do potrzeb podopiecznych na podstawie rozeznania potrzeb 
grup będących adresatami zadania, poprawili kompetencje społeczne: komunikacji, pracy w grupie, 
rozwiązywania konfliktów. Ponadto realizowane zadnie rozszerzyło ofertę zajęć pozalekcyjnych w 
dzielnicy Praga – Południe, uczestnicy rozwinęli swoje pasje i zainteresowania oraz nabyli umiejętność 
konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach programu przeprowadzono: warsztaty 
socjoterapeutyczne - 9 spotkań trwających 4 godziny, prowadzonych przez 2 socjoterapeutów; 13 wyjść 
sportowych (1 wyjście na ściankę wspinaczkową, 4 wyjścia na basen, 2 wyjścia na kręgle, 3 wyjścia na 
kolejkę grawitacyjną, 1 wyjście do parku trampolin, 1 wyjście do parku linowego, 1 wyjście na plac 
zabaw Digiloo); zorganizowano 10 wyjść kulturalnych (3 wyjścia do kina, 1 wyjście na Niewidzialną 
Wystawę, 1 wyjście do Centrum Nauki Kopernik wraz z planetarium oraz 5 wyjść na bezpłatne 
happeningi kulturalne organizowane w m.st.Warszawa). Został zorganizowany również 1 wyjazd 
wakacyjny trwający 11 dni dla 20 dzieci w wieku 7-18 lat oraz  co najmniej 6 wycieczek poza m.st 
Warszawę w okresie wakacji do miejscowości Józefów nad rzekę Świder.

6. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Dobrerelacje z najbliższym otoczeniem są dla Stowarzyszenia bardzo ważne, gdyż od początku jego 
istnienia działamy lokalnie. W 2015 roku kontynuowano działania na rzecz lepszego poznania członków 
społeczności oraz nawiązywania relacji sąsiedzkich. W czerwcu 2015 roku odbywały się Dzień Sąsiada 
zorganizowany na podwórku przy bloku, w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia.. 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. 
7. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Stowarzyszenie dbając o jakość realizowanych działań, podejmuje się zadań związanych z rozwojem 
instytucjonalnym. W styczniu 2015 roku pracownicy środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej 
odbyli wraz ze swoimi podopiecznymi wyjazd szkoleniowy do ośrodka MONAR w Grabowie, gdzie mogli 
doskonalić swoje metody pracy. 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.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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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 była do 
dzieci i młodzieży w 
liczbie 20 osób. 
Głównym celem 
świetlicy  jest wsparcie 
rodzin w procesie 
opieki i wychowania 
dzieci i młodzieży, 
wspomaganie 
prawidłowego rozwoju 
psychospołecznego 
dzieci i młodzieży, 
udzielanie 
specjalistycznego 
wsparcia i porad, 
zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, dożywianie. 
Cel realizowany jest 
poprzez pracę metodą 
społeczności 
socjoterapeutycznej. 
Społeczność 
socjoterapeutyczna jest 
metodą pracy 
stworzoną do pracy z 
osobami, które są już w 
marginesie 
społeczeństwa, lub 
istnieje duże zagrożenie 
ich wykluczenia.

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

ORGANIZOWANIE
ZAJĘĆ
SOCJOTERAPUTYCZNYC
H, 
KOREKCYJNOKOMPENS
ACYJNYCH, 
WARSZTATÓW 
UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH
DLA DZIECI; UDZIELANIE

PORAD PRAWNYCH,
KONSULTACJI
PSYCHOLOGICZNYCH, 
PEDAGOGICZNYCH I
INNYCH PORAD
SPECJALISTYCZNYCH; 
PROWADZENIE 
WARSZTATÓW 
UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH; 
PROWADZENIE 
WSPARCIA 
GRUPOWEGO DLA 
SENIOREK I RODZICÓW 
MALYCH DZIECI; 
PROWADZENIE ZAJĘĆ 
ZAGOSPODAROWUJĄC
YCH CZAS WOLNY 
DZIECI I MŁODZIEŻY 
Celem jest aktywizacja i 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych oraz 
społecznych dzieci w 
wieku 6-18 lat, 
zamieszkujących teren 
Dzielnicy Pragi 
Południe. Realizacja 
tego projektu 
przyczyniła 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 oraz 
poradnictwie 
psychologiczno-
pedagogicznym. 
Ponadto placówki 
wsparcia dziennego 
rozwinęły ofertę 
programową i 
urozmaiciły 
dotychczasowe 
planowane zajęcia dla 
swoich podopiecznych. 

85.60 Z
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W ramach programu 
stowarzyszenie 
realizuje“ zajęcia 
opiekuńczo – 
wychowawcze, zajęcia 
Klubu Młodzieżowego, 
działania poradni 
(konsultacje 
psychologiczne i 
pedagogiczne), 
warsztaty dla rodziców, 
grupy 
socjoterapeutyczne w 
szkołach i placówkach 
wsparcia dziennego, 
warsztaty dla uczniów 
szkół podstawowych 
itp.

promocja i organizacja 
wolontariatu

REALIZACJA
PROGRAMU STAŻU I
WOLONTARIATU DLA
STUDENTÓW. Program 
współfinansowany ze 
środków Miasta 
Stołecznego Warszawa, 
zakończony 30.12.2015. 
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 

94.99 Z
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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) 595,453.12 zł

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)

5.2. 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

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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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 595,452.67 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 0.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

498,013.63 zł

17,403.51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 59,416.68 zł

1,280.00 zł

46,049.66 zł

12,087.02 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 12,439.50 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)

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 8,179.80 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,179.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 515,417.14 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 -3,693.51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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: 599,910.78 zł 8,179.80 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

599,146.18 zł 8,179.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

764.60 zł 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: 

1 1. ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
2. KLUB GIMNAZJALISTY
3. PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE
4. PROGRAM STAŻU DLA STUDENTÓW
5. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PORADNI 
6. MIĘDZYPOKOLENIOWY PROJEKT SKIEROWANY DO OSOB STARSZYCH ORAZ MAM MAŁYCH 
DZIECI
7.

8,179.80 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

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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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

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 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

34.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 392,506.90 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

98,769.51 zł

98,769.51 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 293,737.39 zł

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

392,506.90 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 392,506.90 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

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)

32,708.90 zł

11.00 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

3.00 osób

8.00 osób

8.00 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

0.00 osób

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

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. 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

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)

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

1 Środowiskowa Świetlica 
Socjoterapeutyczna

Wsparcie dzieci i ich rodzin M. St Warszawa 110,000.00 zł

2 Świetlica 
Socjoterapeutyczna - 
Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego

Pomoc dzieciom i rodzicom M. St Warszawa 16,097.00 zł

3 Z Pasją przez życie Zagospodarowanie czasu 
wolnego młodzieży 
gimnazjalnej

M. St Warszawa 25,050.00 zł

4 Letnia Akademia Przygody Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży

M. St Warszawa 28,580.00 zł

5 Szkoła po Godzinach Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i ich 
rodzinom zagrożonym 
wykluczniem społecznym

M. St Warszawa 23,200.00 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

9,299.59 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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)

6 Partnerstwo dla dzieci Pragi 
Południe

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ 
SOCJOTERAPUTYCZNYCH, 
KOREKCYJNOKOMPENSACYJNY
CH, WARSZTATÓW 
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
DLA DZIECI;PROWADZENIE  
KONSULTACJI 
PSYCHOLOGICZNYCH, 
PEDAGOGICZNYCH I INNYCH 
PORAD SPECJALISTYCZNYCH; 
PROWADZENIE WARSZTATÓW 
UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH; 
PROWADZENIE WSPARCIA 
GRUPOWEGO DLA SENIOREK I 
RODZICÓW MALYCH DZIECI; 
PROWADZENIE ZAJĘĆ 
ZAGOSPODAROWUJĄCYCH 
CZAS WOLNY DZIECI I 
MŁODZIEŻY

M. St Warszawa 77,652.00 zł

7 Partnerstwo dla dzieci Pragi 
Południe 2.0

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ 
SOCJOTERAPUTYCZNYC H, 
KOREKCYJNOKOMPENSACYJNY
CH, WARSZTATÓW 
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
DLA DZIEC, KONSULTACJI 
PSYCHOLOGICZNYCH, 
PEDAGOGICZNYCH I INNYCH 
PORAD SPECJALISTYCZNYCH; 
PROWADZENIE WARSZTATÓW 
UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH; 
PROWADZENIE WSPARCIA 
GRUPOWEGO DLA SENIOREK I 
RODZICÓW MALYCH DZIECI; 
PROWADZENIE ZAJĘĆ 
ZAGOSPODAROWUJĄCYCH 
CZAS WOLNY DZIECI I 
MŁODZIEŻY

M. St Warszawa 189,290.00 zł

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

Kształcenie wolontariuszy na 
potrzeby statutowe organizacji

M. St Warszawa 22,660.00 zł

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

Druk: MPiPS 16



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)

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

organizacji

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
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