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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

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

Ewa Lipiec Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zuzanna Smoleńska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Izabela Śliwińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE PODWÓRKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej 
sytuacji życiowej;
b) wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności 
lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych;
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
d) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, 
rodziców oraz osób pracujących z tymi grupami;
e) promocja i organizacja wolontariatu;
f) ochrona i promocja zdrowia;
g) aktywizacja zawodowa młodzieży i dorosłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodziców, którzy w związku z wychowywaniem dzieci 
znaleźli się poza rynkiem pracy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także 
wspieranie placówek już istniejących;
b) organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym, kierowanych do dzieci i młodzieży;
c) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w nauce;
d) organizowanie i wspieranie różnych form zabaw i zajęć ulicznych dla 
dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią;
e) prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do 
dzieci i młodzieży;
f) tworzenie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do 
dzieci i młodzieży;
g) finansowanie lub współfinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych;
h) pomoc w zakupie podręczników, ubrań i innych niezbędnych 
przedmiotów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej;
i) prowadzenie terapii indywidualnej oraz udzielanie porad i konsultacji 
psychologicznych i innych porad specjalistycznych, w tym poradnictwa 
zawodowego, adresowanych do młodzieży, rodziców oraz dorosłych 
członków rodzin dysfunkcyjnych;
j) prowadzenie warsztatów, treningów i grup wsparcia dla rodziców, 
nauczycieli i innych osób zainteresowanych poszerzaniem umiejętności w 
zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą;
k) 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

Świetlica Socjoterapeutyczna – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Praga – 
Południe.
Program realizowany od 1.12.2015 do 30.11.2020 finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa. 
Projekt ma na celu poprawienie jakości opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wspomagania 
prawidłowego rozwoju psychospołecznego, udzielania specjalistycznego wsparcia i porad, 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dożywiania. Placówka działa przez 5 dni w 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 19:00, wyłączając święta oraz inne ustawowe 
dni wolne od pracy.
Podczas pracy w placówce przyświecają nam takie cele jak.
1.Poprawa funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży żyjących w  rodzinach z 
uzależnieniami, przemocą, które z tego lub innych powodów są zagrożone wykluczeniem społecznym 
poprzez:
•Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania,
•Udział w społeczności terapeutycznej, w której podopieczni uczą się ról i zachowań społecznych oraz 
wywiązywania się z określonych obowiązków;
•Zajęcia socjoterapeutyczne,
•Uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnościami;
•Rozwijanie współpracy i współdziałania w grupie;
•Uaktywnienie dzieci w obszarze podniesienia ich motywacji do poszukiwania konstruktywnych 
sposobów spędzania czasu wolnego;
•Stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się przez podopiecznych problemami;
•Wspieranie podopiecznych w poszukiwaniu własnych mocnych stron oraz podnoszenie poczucia 
własnej wartości dzieci i młodzieży.
2.Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz braków w nauce poprzez:
•Zmniejszenie rozmiaru zaległości szkolnych i zaniedbania edukacyjnego;
•Zwiększanie motywacji dzieci do zdobywania wiedzy;
•Zapewnienie podopiecznym regularnej pomocy w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych oraz 
deficytów poznawczych wynikających z zaniedbań środowiska rodzinnego;
3.Wspieranie rodzin podopiecznych w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych poprzez:
•Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
•Systematyczną współpracę z rodzicami lub/i opiekunami dziecka;
•Pomoc rodzicom w rozpoznawania trudności edukacyjnych, wychowawczych swoich dzieci;
•Włączanie rodziców do szukania pomocy w rozwiązywaniu problemów uzależnień, przemocy oraz 
trudności wychowawczych.
4.Rozwijanie lokalnej sieci współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i 
rodzinie poprzez:
•Stały kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę, udział w spotkaniach zespołów 
interdyscyplinarnych;
•Systematyczną współpracę z placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warszawskim 
Centrum, Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w aktualną 
sytuację dziecka;
5.Dożywianie:Wspólne przygotowanie posiłków w formie podwieczorków lub w ramach zajęć 
kulinarnych.
Świetlica funkcjonuje codziennie w godzinach 14-19. Odbywają się w niej zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze, warsztaty tematyczne (muzyczne, plastyczne, kulinarne),  społeczności podsumowujące 
dzień, wycieczki. Prowadzone są również dwie grupy socjoterapeutyczne – młodsza i starsza, na których 
dzieci pracują nad trudnościami związanymi z kontaktem z rówieśnikami bądź dorosłymi, 
rozpoznawaniem swoich potrzeb, komunikacją. Aktualnie jesteśmy w trakcie rekrutacji dzieci na 
wakacyjny okres adaptacyjny oraz nowy rok pracy socjoterapeutycznej.

Szkoła po godzinach 2.0 
Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Celem głównym projektu jest 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem, 
zamieszkałych na terenie Pragi Południe.
Dzięki stałym, powtarzającym się zajęciom dodatkowym udało się zwiększyć frekwencję szkolną u dzieci 
objętych projektem. W trakcie realizacji zadania publicznego w sposób ciągły promowano zdrowe, 
bezpieczne i aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań jako alternatywę do 
zachowań ryzykownych, propagowano wzorzec aktywnego wykorzystania czasu wolnego w gronie 
rodzinnym jako czynnika zacieśniającego więzi rodzinne i sprzyjającego wzmacnianiu charakteru, 
tworzono przestrzeń dla integracji w szkole w tym nawiązywania prawidłowych relacji w grupie.
Polepszono kompetencje społeczne uczestników zajęć. Realizując cykliczne zajęcia oraz grupowe 
wyjścia sportowe i kulturalne przeciwdziałano występowaniu zachowań społecznie nieakceptowanych 
u uczestników projektu poprzez zapewnienie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu 
wolnego dzieciom uczestniczącym w zajęciach.
Dodatkowym i znaczącym osiągnięciem zadania jest nawiązanie stałej współpracy ze szkołą 
podstawową nr 255 przy ul. Kamionkowskiej, która umożliwiła realizację dodatkowych działań dla 
dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zrealizowane zadanie w pełnym stopniu wpisało się i 
tym samym uzupełniło program profilaktyczny szkoły oraz dało dzieciom możliwość rozwoju swoich 

Druk: MPiPS 3



zainteresowań, a w licznych przypadkach nawet obudzenia w sobie pasji.
Prowadzone zajęcia były dostosowane do potrzeb podopiecznych na podstawie rozeznania potrzeb 
grup będących adresatami zadania. Wszystkie zajęcia stanowiły element udokumentowanej 
systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
W wyniku realizacji założonych działań uczestnicy projektu:
•zwiększyli frekwencję szkolną: - z wstępnej weryfikacji dzienników widzimy, że zwiększyła się 
frekwencja dzieci.
•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
•polepszyła się oferta zajęć pozalekcyjnych na terenie dzielnicy zwłaszcza w szkole podstawowej nr 255
•uczestnicy projektu rozwinęli swoje pasje i zainteresowania oraz nabyli umiejętność konstruktywnego 
spędzania czasu wolnego.

Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0
Kontynuacja partnerskiego programu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe“, współfinansowany ze 
środków Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach Konsorcjum zrzeszyły sie takie organizacje jak: 
Wspólne Podwórko, United Way Polska, Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszeniem Klub Sportowy 
„Drukarz” Fundacją Osiem Życzeń. Pierwsza edycja 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.

Rodzina wspólna sprawa
Program współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. 
Głównymi celami zawiązanego konsorcjum na rzecz realizowanego projektu „RODZINA – wspólna 
sprawa” było zbudowanie partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi,  które mogło by kompleksowo wspierać rodziny z dziećmi w wieku 0-6 lat. Wsparcie 
dotyczy zarówno sfery poszerzania świadomości rodziców i ich kompetencji wychowawczych jak 
również objęcie dzieci specjalistycznymi działaniami. Projekt miał na celu dotarcie do dzieci , które są w 
placówkach takich jak żłobek, przedszkole jak również objęcie wsparciem dzieci i rodziców, którzy nie 
korzystali do tej pory z instytucjonalnej pomocy w wychowaniu dzieci.
Wspólnie z przedstawicielami partnerskich placówek wczesnej edukacji i opieki przystąpiliśmy do 
spotkań, konsultacji i warsztatów, których celem jest wypracowanie standardów wspierania rodziny w 
fazie przekraczania progów (edukacyjnych, rozwojowych). Wszystkie placówki rozpoczęły pracę w tym 
zakresie. Część zrealizowanych działań niewątpliwie wzmocniła rodziny w samodzielnym wypełnianiu 
zadań związanych z wychowaniem dziecka, umocniła więzi wewnątrzrodzinne i kontakty z innymi 
rodzicami. Ale z drugiej strony zależało  nam także na zwiększeniu uczestnictwa rodzin z małymi 
dziećmi w życiu społecznym, kulturalnym, zapobieganiu ich izolacji, a także na kreowaniu pozytywnego 
wizerunku rodziny i kształtowaniu kultury na rzecz małego dziecka w społeczności lokalnej dzielnicy i 
miasta.

“W rytmie życia” - program wsparcia i rozwoju wspólnoty lokalnej.
Celem głównym projektu było wzmacnianie więzi między grupami i pokoleniami mieszkańców ulicy 
Chrzanowskiego i najbliższych sąsiadujących podwórek z ulic Mycielskiego, Kickiego, Siennickiej, 
Dwernickiego.  
Realizacji tego celu służyły wszystkie działania w projekcie. Ich wspólnym mianownikiem był szacunek 
dla potrzeb beneficjentek, przy jednoczesnym zachęcaniu ich do własnej inicjatywy i aktywności, ale 
bez ponaglania i narzucania oraz podkreślenie znaczenia budowania więzi społecznych jako bazy do 
realizacji innych celów. Poniżej odniesienie do założonych celów szczegółowych zadania:
Cele szczegółowe:
1.Nawiązanie i pogłębianie więzi w lokalnej społeczności, rozwój oddolnego systemu oparcia 
społecznego między odbiorcami projektu.
Podczas trwania projektu wyraznie widać jak silne więzi powstały pomiędzy seniorkami uczestniczącymi 
w grupie wsparcia i rozwoju. Uczestniczki regularnie uczestniczają w spotkaniach (frekwencja jest 
bardzo wysoka), są bardzo aktywne i zaangażowane. W sytuacji, w której ktoś z grupy jest chory, 
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pozostałe panie interesują się sytuacją tej osoby, odwiedzają ją, przekazują ważne informacje. Wiemy 
od uczestniczek, że relacje między nimi nie ograniczają się do wspólnego uczestniczenia w działaniach 
realizowanych w ramach projektu.
2.Wzmocnienie integracji i solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej między seniorkami i 
przedstawicielami innych grup uczestniczących w projekcie (dzieci, młodzież, rodzice, seniorzy, 
gospodarzy domów gościnnych).
Jak opisano w poprzednim punkcie, uczestniczki zintegrowały się przede wszystkim w ramach grupy 
wsparcia i rozwoju, a także wspólnych wycieczek i warsztatów rękodzieła. Również panie uczestniczące 
w zajęciach ruchowych wzajemnie przypominają i mobilizują się do udziału w zajęciach. W pierwszym 
etapie projektu najsilniej zaznaczyła się integracja i solidarność wewnątrzpokoleniowa. Seniorki 
uczestniczące w projekcie mają szczególną potrzebę kontaktu z  osobami z własnego pokolenia i 
wiedząc o tym, nacisk w projekcie położyliśmy na działania wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom. 
Należy jednak podkreślić, że seniorki stały się już nieodłącznym elementem życia naszego 
stowarzyszenia i zapraszane są do różnego rodzaju wspólnych działań. Czego przykładem były dwie 
akcje międzypokoleniowe angażujące seniorki z projektu „W rytmie życia” oraz dzieci – podopiecznych 
prowadzonej przez nasze stowarzyszenie świetlicy socjoterapeutycznej: urządzanie ogródka przed 
budynkiem oraz robienie przetworów. Również zorganizowana na koniec roku międzypokoleniowa 
Wigilia okazała się bardzo udanym wydarzeniem, w którym wzięła udział liczna grupa seniorek, które 
niezależnie od wcześniejszego spotkania wigilijnego w gronie własnej grupy miały chęć uczestniczyć 
także we wspólnym spotkaniu, na które przyniosły wykonane przez siebie sałatki i ciasta. Integracji 
międzypokoleniowej służyły również dwie wizyty w Domach Gościnnych, gdzie mieszkający na Pradze 
Południe przyjaciele i współpracownicy stowarzyszenia (głównie osoby znacznie młodsze niż 
uczestniczki) gościli u siebie seniorki. W dalszej części projektu chcemy dalej pracować nad realizacją 
powyższego celu, poszerzając zakres działań o charakterze międzypokoleniowym. Jednym z nich będą 
warsztaty opowieści „Między słowami – między pokoleniami.”   
3.Zwiększenie aktywności i zaangażowania w życie społeczne seniorek – głównych beneficjentek 
projektu.
Uczestniczki projektu bardzo aktywnie uczestniczą w działaniach realizowanych w okresie 
sprawozdawczym. Regularnie i licznie uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia i rozwoju, warsztatach 
i wycieczkach. Same proponowały tematy spotkań, przynosiły ważne dla nich przedmioty, pamiątki, a 
także domowe wypieki, przetwory itd. Decydowały również o tematyce warsztatów, spotkań 
sąsiedzkich, proponowały wyjścia. Co ważne, aktywność ta nie ograniczała się do działań w ramach 
projektu. Jak wspomniano wcześniej, uczestniczki spotykały się w czasie wolnym, dzieliły się 
informacjami na temat ciekawych miejsc i zajęć, zapraszały się nawzajem. Zarówno obserwacje 
realizatorek, jak i informacje zwrotne od beneficjentek pokazują, że zwiększona aktywność i inicjatywa 
pozytywnie wpływały na samopoczucie i poczucie sprawczości seniorek. Będziemy w dalszej części 
projektu pracować nad wzmocnieniem tego efektu.
4.Wspieranie samoorganizacji i uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych.
Uczestniczki mogły zdecydować o formie aktywności fizycznej. Wybrały pilates prowadzony przez 
osobę z przygotowaniem do pracy z seniorami, którą znały z zajęć organizowanych w ubiegłych latach 
w Centrum Społecznym Paca 40. Ze względu na zbyt małą salę w siedzxibie naszego stowarzyszenia 
zajęcia są przeniesione do  Centrum Społecznym Paca 40, co pozwoli większej liczbie seniorek na 
korzystanie z tej formy aktywności. Uczestniczki same pamiętają o zajęciach, wzajemnie mobilizują się 
do przychodzenia, uzgadniają godziny i dzień zajęć z prowadzącą.
Ponadto część warsztatów i wyjść (do kina, muzeum) odbywała się bez udziału trenerek grupy, a 
seniorki miały same zorganizować wyjście, odebrać bilety itd. Staramy się wspierać, ale nie wyręczać 
uczestniczek, aby wzmacniać w nich poczucie własnej sprawczości i skuteczności.
5.Wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej z odniesieniami do tożsamości lokalnej.Seniorki 
wspólnie decydowały o miejscach, które chcą odwiedzić. Na spotkania grupy przynosiły wycinki 
prasowe i ulotki o ciekawych wystawach, spotkaniach itd. Uzgadniały, na jakie spektakle i filmy pójdą, 
proponowały terminy. Podczas okresu sprawozdawczego udało się zorganizować aż 8 wyjść w miejsca 
związane z kulturą – tego typu wycieczki są bowiem bardzo potrzebne uczestniczkom, a projekt daje 
możliwość większego korzystania z oferty kulturalnej Warszawy. Aby ułatwić uczestniczkom 
przemieszczanie się po mieście, np. powrót do domu po spektaklu w godzinach wieczornych, w 
projekcie zabezpieczyliśmy środki na transport (taxi).
Ważnym tematem spotkań grupy wsparcia była osobista historia życia uczestniczek oraz ich więzi z 
lokalną społecznością. Seniorki opowiadały o Grochowie sprzed lat, wspominały miejsca i ludzi. 
Wspólnie z trenerkami zastanawiały się też nad tym, co współczesny Grochów może zaoferować 
seniorom, przeglądając ofertę m.in. Centrum Społecznego Paca 40, Centrum Promocji Kultury, czy 
wreszcie Partnera Projektu – Orkiesty Sinfonia Varsovia, która w okresie letnim organizowała m.in. 
międzypokoleniowe potańcówki.
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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)

761

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

Doposażenie :Wspólne Podwórko na Maxa
Celem głównym zadania było doposażenie, adaptacja i prace wykończeniowe placówki wsparcia 
dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej, znajdującej się w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 13 lok 
U3, znajdującej się w obszarze kumulacji problemów społecznych na Pradze Południe, w taki sposób, 
aby działania umożliwiły w pełni rozszerzenie oferty programowej placówki, podniosły jakość 
prowadzonych dotychczas zajęć, tym samym poprawę warunków świadczenia działań.

W ramach współpracy z parterami biznesowymi w okresie ferii zimowych podopieczni Świetlicy 
Socjoterapeutycznej oraz Klubu Młodzieżowego wyjechali na obóz socjoterapeutyczny do Kazimierza 
Dolnego.

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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 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. Program 
realizowany od 
1.12.2015 do 
30.11.2020 
finansowana przez 
Miasto Stołeczne 
Warszawa. Projekt ma 
na celu poprawienie 
jakości opieki i 
wychowania dzieci i 
młodzieży, 
wspomagania 
prawidłowego rozwoju 
psychospołecznego, 
udzielania 
specjalistycznego 
wsparcia i porad, 
zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży oraz 
dożywiania. Placówka 
działa przez 5 dni w 
tygodniu, od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 14:00 – 
19:00, wyłączając 
święta oraz inne 
ustawowe dni wolne od 
pracy.

88.99 Z

ochrona i promocja 
zdrowia

Rodzina wspólna 
sprawa
zbudowanie 
partnerstwa pomiędzy 
instytucjami 
publicznymi i 
organizacjami 
pozarządowymi,  które 
mogło by kompleksowo 
wspierać rodziny z 
dziećmi w wieku 0-6 lat. 
Wsparcie dotyczy 
zarówno sfery 
poszerzania 
świadomości rodziców i 
ich kompetencji 
wychowawczych jak 
również objęcie dzieci 
specjalistycznymi 
działaniami. Program 
współfinansowany ze 
środków Miasta 
Stołecznego Warszawy. 
Głównymi celami 
zawiązanego 
konsorcjum na rzecz 

88.99 Z
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realizowanego projektu 
„RODZINA – wspólna 
sprawa” było 
zbudowanie 
partnerstwa pomiędzy 
instytucjami 
publicznymi i 
organizacjami 
pozarządowymi,  które 
mogło by kompleksowo 
wspierać rodziny z 
dziećmi w wieku 0-6 lat. 
Wsparcie dotyczy 
zarówno sfery 
poszerzania 
świadomości rodziców i 
ich kompetencji 
wychowawczych jak 
również objęcie dzieci 
specjalistycznymi 
działaniami. Projekt 
miał na celu dotarcie do 
dzieci , które są w 
placówkach takich jak 
żłobek, przedszkole jak 
również objęcie 
wsparciem dzieci i 
rodziców, którzy nie 
korzystali do tej pory z 
instytucjonalnej 
pomocy w wychowaniu 
dzieci.
Wspólnie z 
przedstawicielami 
partnerskich placówek 
wczesnej edukacji i 
opieki przystąpiliśmy do 
spotkań, konsultacji i 
warsztatów, których 
celem jest 
wypracowanie 
standardów wspierania 
rodziny w fazie 
przekraczania progów 
(edukacyjnych, 
rozwojowych). 
Wszystkie placówki 
rozpoczęły pracę w tym 
zakresie. Część 
zrealizowanych działań 
niewątpliwie wzmocniła

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

“W rytmie życia” - 
program wsparcia i 
rozwoju wspólnoty 
lokalnej.
Celem głównym 
projektu było 
wzmacnianie więzi 
między grupami i 
pokoleniami 
mieszkańców ulicy 
Chrzanowskiego i 

88.10 Z
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najbliższych 
sąsiadujących 
podwórek.
Celem głównym 
projektu było 
wzmacnianie więzi 
między grupami i 
pokoleniami 
mieszkańców ulicy 
Chrzanowskiego i 
najbliższych 
sąsiadujących 
podwórek z ulic 
Mycielskiego, Kickiego, 
Siennickiej, 
Dwernickiego.  
Realizacji tego celu 
służyły wszystkie 
działania w projekcie. 
Ich wspólnym 
mianownikiem był 
szacunek dla potrzeb 
beneficjentek, przy 
jednoczesnym 
zachęcaniu ich do 
własnej inicjatywy i 
aktywności, ale bez 
ponaglania i narzucania 
oraz podkreślenie 
znaczenia budowania 
więzi społecznych jako 
bazy do realizacji 
innych celów. Poniżej 
odniesienie do 
założonych celów 
szczegółowych zadania:
Cele szczegółowe:
1.Nawiązanie i 
pogłębianie więzi w 
lokalnej społeczności, 
rozwój oddolnego 
systemu oparcia 
społecznego między 
odbiorcami projektu.
Podczas trwania 
projektu wyraznie 
widać jak silne więzi 
powstały pomiędzy 
seniorkami 
uczestniczącymi w 
grupie wsparcia i 
rozwoju. Uczestniczki 
regularnie uczestniczają 
w spotkaniach 
(frekwencja jest bardzo 
wysoka), są bardzo 
aktywne i 
zaangażowane. W 
sytuacji, w której ktoś z 
grupy jest chory, 
pozostałe panie 
interesują się sytuacją 
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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) 823,718.73 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 823,716.16 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 2.57 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,174.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 697,027.89 zł

tej osoby, odwiedzają 
ją, przekazują ważne 
informacje. Wiemy od 
uczestniczek, że relacje 
między nimi nie ograni
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0.00 zł

0.00 zł

697,027.89 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 103,052.14 zł

0.00 zł

54,552.14 zł

48,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 17,464.70 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 6,174.00 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: 811,556.97 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Działalność statutowa Stowarzyszenia 6,174.00 zł

1 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

6,174.00 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 12,159.53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

811,556.63 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.34 zł

0.00 zł

0.00 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: 

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

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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1.1. 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)

5.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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)

3.00 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

3.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

2.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

5.00 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

5.00 osób

0.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 533,029.83 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

99,883.42 zł

99,883.42 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 433,146.41 zł

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

433,146.41 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 433,146.41 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)

1,168.93 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

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

8,982.37 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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 Świetlica 
Socjoterapeutyczna - 
Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego w 
Dzielnicy Praga Południe

poprawienie jakości opieki i 
wychowania dzieci i młodzieży, 
wspomagania prawidłowego 
rozwoju psychospołecznego, 
udzielania specjalistycznego 
wsparcia i porad, 
zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży oraz 
dożywiania.

M. St Warszawa. Urząd Dzielnicy 
Praga Południe

150,000.00 zł

2 Partnerstwo dla Dzieci Pragi 
Południe 2.0

jest aktywizacja i 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych oraz społecznych 
dzieci w wieku 6-18 lat, 
zamieszkujących teren Dzielnicy 
Pragi Południe

M. St Warszawa. BPiPS 402,220.00 zł

3 Rodzina Wspólna Sprawa zbudowanie partnerstwa 
pomiędzy instytucjami 
publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi,  które mogło 
by kompleksowo wspierać 
rodziny z dziećmi w wieku 0-6 
lat. Wsparcie dotyczy zarówno 
sfery poszerzania świadomości 
rodziców i ich kompetencji 
wychowawczych jak również 
objęcie dzieci specjalistycznymi 
działaniami.

M. St Warszawa. BPiPS 54,080.00 zł

4 W rytmie życia wzmacnianie więzi między 
grupami i pokoleniami 
mieszkańców ulicy 
Chrzanowskiego i najbliższych 
sąsiadujących podwórek

M. St Warszawa CKS 40,592.96 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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 Szkoła po Godzinach 2.0 zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci, młodzieży i ich 
rodzin zagrożonych 
wykluczeniem, zamieszkałych 
na terenie Pragi Południe,

M. St Warszawa Urząd Dzielnicy 
Praga Południe

23,000.00 zł

6 Wspólne Podwórko na Maxa doposażenie, adaptacja i prace 
wykończeniowe placówki 
wsparcia dziennego Świetlicy 
Socjoterapeutycznej, 
znajdującej się w obszarze 
kumulacji problemów 
społecznych na Pradze 
Południe, w taki sposób, aby 
działania umożliwiły w pełni 
rozszerzenie oferty 
programowej placówki, 
podniosły jakość prowadzonych 
dotychczas zajęć, tym samym 
poprawę warunków 
świadczenia działań.

M. St Warszawa BPiPS 30,550.00 zł

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

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