
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WIĄZANA Nr domu 22B Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-680 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 693-90-40-44

Nr faksu E-mail fundacja@podrugie.pl Strona www www.podrugie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-10-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14292127600000 6. Numer KRS 0000385460

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

Małgorzata Dziewanowska Prezes Zarządu TAK

Irenausz Stawiński Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Maria Szmid Sekretarz 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

Mirosława Ewa Kątna Członek Rady TAK

Andrzej Henryk 
Martuszewicz

Przewodniczący Rady TAK

Monika Stanisława Płatek Członek Rady TAK

Katarzyna Chrzanowska Członek Rady TAK

FUNDACJA PO DRUGIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie 
usamodzielniania i readaptacji społecznej wychowanków i byłych 
wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich;
2) zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz 
zapobieganie tworzeniu się patologii społecznej;
3) podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych 
wykluczeniem i wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków 
i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich 
rodzin;
4) wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki 
resocjalizacyjnej dla nieletnich;
5) promocja i organizacja wolontariatu;
6) przeciwdziałanie demoralizacji; 
7) upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet;
8) rozwijanie aktywności postaw obywatelskich;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości 
związanej z ochroną środowiska i zwierząt;
11) ochrona i promocja zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych 
wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich poprzez: 
1) reedukację i dokształcanie;
2) realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z 
resocjalizacją, jak i usamodzielnieniem wychowanków i byłych 
wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz rozwijaniem ich 
zainteresowań;
3) pracę motywacyjną;
4) wparcie w sytuacjach kryzysowych;
5) realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom 
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych;
6) poszerzanie wiedzy o Polsce, Europie i świecie;
7) pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności;
8) organizowanie spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami 
władz;
9) pomoc materialną całym rodzinom obecnych i byłych wychowanków 
placówek resocjalizacyjnych oraz rodzinom patologicznym i zagrożonym 
wykluczeniem społecznym; 
10) niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i 
medycznej; 
11) pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;
12) wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, 
pozarządowego i wszelkimi podmiotami mogącymi wspierać ich w 
procesie integracji społecznej;
13) organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie 
aktywizacji zawodowej;
14) przygotowanie do opieki nad dziećmi;
15) pracę z rodzinami obecnych i byłych wychowanków placówek 
resocjalizacyjnych oraz pracę z rodzinami patologicznymi i zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym; 
16) wspieranie procesu integracji wychowanków i byłych wychowanków 
placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w środowisku otwartym;
17) włączenie osób objętych opieką Fundacji w działania na rzecz innych 
jednostek;
18) podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z 
osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie;
19) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wychowanków i byłych 
wychowanków zakładów resocjalizacyjnych, jak również ludzi i 
podmiotów z nimi współpracujących;
20) promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu – 
organizowanie kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych i 
konferencji;
21) utworzenie platformy współpracy różnych podmiotów (zarówno 
sektora publicznego – administracji rządowej i samorządowej, jak i 
pozarządowego) służącej wspieraniu osób objętych opieką Fundacji;
22) tworzenie punktów integracji społecznej;
23) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz dążenie do rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów;
24) włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki 
związanej z wykluczeniem społecznym i resocjalizacją oraz budowaniem 
społeczeństwa obywatelskiego;
25) inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z 
działalnością Fundacji;
26) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
27) działalność charytatywną;
28) udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym 
przez Zarząd Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO 3



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja realizowała cele statutowe poprzez prowadzone projekty: 
a) VET specialists competences development in the field of positive parenting
teaching*
Zakres: Opracowanie materiału metodologicznego dla nauczycieli szkół zawodowych z zakresu uczenia 
pozytywnego rodzicielstwa. Projekt międzynarodowy z udziałem organizacji z Litwy, Polski, Niemiec, 
Włoch i Turcji; realizowany w ramach programu Erasmus +.Positive Parenting 
b) Chcę być z Tobą MAMO
Zakres: budowa domu dla nieletnich i usamodzielniających się matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży; finansowanie Fundacje VELUX 
c) Przestrzeń Dobrych Rozwiązań
Zakres: Umowa realizowana w ramach Projektu „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań ” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; celem projektu jest 
wsparcie w procesie readaptacji społecznej 90 osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej dzielnicy Bielany – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. W ramach 
projektu beneficjenci są objęci wsparciem m.in. w zakresie podnoszenia umiejętności wychowawczych 
jak i również aktywizacji zawodowej.
d) Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej
Zakres: Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach I Osi priorytetowej Osoby 
młode na rynku pracy PO WER, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji, Poddziałanie1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 
głównym jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia u 40 (26K i 14M) uczestników projektu 
w wieku 15-29 lat, mieszkańców woj. mazowieckiegonależących do grupy NEET. Uczestnicy maja 
możliwość korzystania z wsparcia pedagoga, psychologa oraz trenera umiejętności społecznych. Proces 
aktywizacji zawodowej wspierany jest poprzez kursy zawodowe oraz wsparcie doradcy zawodowego.
e) Ja. Nie piję
Zakres: Głównym celem projektu była edukacja młodych dziewcząt w zakresie ograniczenia spożywania 
alkoholu, a także niepicia w okresie ciąży.
Zorganizowano warsztaty edukacyjne na podstawie autorskiego programu  w 4 placówkach: dwóch 
PCPRach, ZPiSdN w Falenicy i MOS w Solcu nad Wisłą, dla ogólne liczby ponad 50 uczestniczek w wieku 
od 15 do 21 lat. Program został również zrealizowany w MOW ul. Strażacka w Warszawie, jako wstęp 
przed warsztatami filmowymi i kręceniem spotu promocyjnego, dla grupy około 15 dziewcząt. 
Dodatkowo, przeprowadzona została debata z udziałem młodzieży i specjalistów, na której 
zaprezentowano przygotowany w ramach projektu spot
dotyczący profilaktyki alkoholowej. Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego
f) Co mnie czeka gdy stąd wyjdę – profilaktyka bezdomności wychowanek i wychowanków* *placówek 
resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych na Mazowszu
Zakres: Celem głównym projektu było upowszechnienie instrumentów na rzecz obniżenia ryzyka 
bezdomności w pracy z młodzieżą przebywającą w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych z 
terenu Mazowsza poprzez realizację programu profilaktycznego „Trening do samodzielności” 
umożliwiającego wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania po opuszczenia placówki. W projekcie wzięło udział 48 osób, podopiecznych placówek 
socjalizacyjnych, dla których przygotowano
indywidualne plany działania. Zorganizowano szkolenie dla kadry placówek, debaty dla młodzieży, a 
także przygotowany został kalendarz motywacyjny na 2018 rok. Projekt dofinansowany z środków 
Wojewody Mazowieckiego.
g) Mieszkania treningowe dla młodzieży bezdomnej i zagrożonej bezdomnością
Zakres: Wsparcie procesu readaptacji i integracji społecznej młodzieży bezdomnej i zagrożonej 
bezdomnością w Warszawie; dofinansowanie ze środków m. st. Warszawy
h) Ja. Nie biorę
Zakres: Wsparcie młodzieży zagrożonej i zakażonej wirusem HIV/AIDS, profilaktyka i interwencja 
uzależnień od środków psychoaktywnych; 
dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
i) Zwiększanie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i 
zawodowej
Zakres: Wsparcie młodzieży bezdomnej i zagrożonej bezdomnością w procesie integracji społecznej 
poprzez stworzenie kompleksowej usługi i pomoc specjalistyczną oraz działania wzmacniające 
kompetencje społeczne i zawodowe; dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
j) 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – kampania społeczna
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

250

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zakres: Realizacja kampanii społecznej z udziałem podmiotów z całej Polski dotyczącej przeciwdziałania 
przemocy wobec dzieci i młodzieży. Kampania stanowi element ogólnoświatowej akcji; finansowanie: 
CEDROB S.A.
k) Pozytywna Integracja Społeczna
Zakres: Wsparcie procesu usamodzielnienia młodzieży z terenów rewitalizowanych warszawskiej Pragi 
Północ, Pragi Południe i Targówka; dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Organizacja zajęć 
edukacyjnych / 
warsztatowych, 
wydawanie pubikacji, 
poświęconych profilaktyce 
zachowań niepożądanych, 
promocji konstrukywnych 
zachowań, zwiększaniem 
świadomości, braniem 
odpowiedzialności w życiu 
społecznym itp. w 
obszarach m.in. 
współżycia społecznego, 
rodzinnego, aktywności 
zawodowej, edukacji 
obywatelskiej, edukacji 
ekonomicznej, używania 
substancji 
psychoaktywnych, 
przestrzeganie porządku 
prawnego, spędzania 
wolnego czasu, rozwijanie 
zainteresowań, 
korzystanie z dostępnego 
wsparcia systemowego i 
osobistego itp.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Niesienie pomocy 
psychologicznej i 
pedagogicznej osób 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
m.in. wychowankom i 
byłym wychowankom 
placówek 
resocjalizacyjnych, 
opiekuńczo 
wychowawczych, pieczy 
zastępczej, osób 
opuszczających zakłady 
karne, osób z grupy NEET 
(grupa społeczna, 
obejmująca młodzież 
pozostającą poza sferą 
zatrudnienia i edukacji, 
czyli tych którzy 
jednocześnie nie uczą się, 
nie pracują ani nie 
przygotowują się do 
zawodu) i ich rodzinom. 
Pomoc obejmuje 
specjalistyczne usługi, 
wsparcie w kryzysach, 
pokonywanie trudności, 
podejmowanie działań na 
rzecz poprawy sytuacji 
prawnej, społecznej, 
materialnej, zawodowej 
itp.

85.60 Z

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

Wspieranie procesu 
integracji osób 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
m.in. wychowankom i 
byłym wychowankom 
placówek 
resocjalizacyjnych, 
opiekuńczo-
wychowawczych, pieczy 
zastępczej, osób 
opuszczających zakłady 
karne, osób z grupy NEET 
(grupa społeczna, 
obejmująca młodzież 
pozostającą poza sferą 
zatrudnienia i edukacji, 
czyli tych którzy 
jednocześnie nie uczą się, 
nie pracują ani nie 
przygotowują się do 
zawodu) itp. i ich 
rodzinom. Pomoc 
obejmuje specjalistyczne 
usługi, możliwość 
zakwaterowanie w 
mieszkaniach 
treningowych lub 
hostelach, wsparcie w 
kryzysach, pokonywanie 
trudności, podejmowanie 
działań na rzecz poprawy 
sytuacji prawnej, 
społecznej, materialnej, 
zawodowej itp.

94.99 Z
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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)

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Organizacja zajęć 
edukacyjnych / 
warsztatowych, 
wydawanie pubikacji, 
poświęconych 
profilaktyce zachowań 
niepożądanych, 
promocji 
konstrukywnych 
zachowań, 
zwiększaniem 
świadomości, braniem 
odpowiedzialności w 
życiu społecznym itp. w 
obszarach m.in. 
współżycia 
społecznego, 
rodzinnego, aktywności 
zawodowej, edukacji 
obywatelskiej, edukacji 
ekonomicznej, 
używania substancji 
psychoaktywnych, 
przestrzeganie 
porządku prawnego, 
spędzania wolnego 
czasu, rozwijanie 
zainteresowań, 
korzystanie z 
dostępnego wsparcia 
systemowego i 
osobistego itp. dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym m.in. 
wychowankom i byłym 
wychowankom 
placówek 
resocjalizacyjnych, 
opiekuńczo 
wychowawczych, 
pieczy zastępczej, osób 
opuszczających zakłady 
karne, osób z grupy 
NEET.

85.60 Z
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przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Organizacja zajęć 
edukacyjnych / 
warsztatowych, 
wydawanie pubikacji, 
poświęconych 
profilaktyce zachowań 
niepożądanych, 
promocji 
konstrukywnych 
zachowań, 
zwiększaniem 
świadomości, braniem 
odpowiedzialności w 
życiu społecznym itp. w 
obszarach m.in. 
współżycia 
społecznego, 
rodzinnego, aktywności 
zawodowej, edukacji 
obywatelskiej, edukacji 
ekonomicznej, 
używania substancji 
psychoaktywnych, 
przestrzeganie 
porządku prawnego, 
spędzania wolnego 
czasu, rozwijanie 
zainteresowań, 
korzystanie z 
dostępnego wsparcia 
systemowego i 
osobistego itp.

94.99 Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Oferta dla osób 
młodych zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym oraz 
kadrom pracującym z tą 
grupą. Organizacja 
zajęć edukacyjnych / 
warsztatowych, 
wydawanie pubikacji, 
poświęconych 
profilaktyce zachowań 
niepożądanych, 
promocji 
konstrukywnych 
zachowań, 
zwiększaniem 
świadomości, braniem 
odpowiedzialności w 
życiu społecznym itp. w 
obszarach m.in. 
współżycia 
społecznego, 
rodzinnego, aktywności 
zawodowej, edukacji 
obywatelskiej, edukacji 
ekonomicznej, 
używania substancji 
psychoaktywnych, 
przestrzeganie 
porządku prawnego, 
spędzania wolnego 
czasu, rozwijanie 
zainteresowań, 
korzystanie z 
dostępnego wsparcia 
systemowego i 
osobistego itp.

85.60 Z

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

Druk: NIW-CRSO 9
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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) 1 154 093,37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 974 088,01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 171 506,31 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 8 476,05 zł

e) Pozostałe przychody 23,00 zł

330 233,50 zł

222 260,00 zł

157 003,47 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 76 238,05 zł

0,00 zł

63 500,05 zł

12 738,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 357 933,65 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 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 424,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 709 496,97 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 25 032,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 019,55 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 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: 1 112 971,55 zł 10 424,70 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

949 055,40 zł 10 424,70 zł

161 486,76 zł 0,00 zł

0,00 zł

8,62 zł

0,00 zł

2 420,77 zł 0,00 zł

1 doposażenie mieszkań treningowych, warsztaty, wyżywienie dla podopiecznych mieszkań 
treningowych

10 424,70 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

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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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.)

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)

6,0 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)

2,0 etatów

30,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 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)

27,00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 12,00 osób

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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w 
tym:

b) inne osoby 15,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 308 814,16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

88 223,11 zł

88 223,11 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 220 591,05 zł

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

308 814,16 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 350,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 303 464,16 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)

3 824,00 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)

1 800,00 zł

6,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6,00 osób

0,00 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)

21,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6,00 osób

15,00 osóbb) inne osoby
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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

6 480,00 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)

Wynagrodzenia w poz. 1 i 2 zostały wykazane wraz ze 
składkami ZUS pracodawcy (ubezpieczenie społeczne oraz 
fundusz pracy)

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 Ja. Nie piję. edukacja młodych dziewcząt w 
zakresie ograniczanie 
spożywania alkoholu i nie picia 
w czasie ciąży.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

19 728,86 zł

2 Co mnie czeka gdy stąd 
wyjdę - profilaktyka 
bezdomności wychowanek i 
wychowanków placówek 
resocjalizacyjnych i 
socjalizacyjnych na 
Mazowszu

upowszechnianie instrumentów 
na rzecz obniżenia ryzyka 
bezdomności poprzez realizację 
programu profilaktycznego 
"Trening do samodzielności"

Wojewoda Mazowiecki 17 089,83 zł

3 Mieszkania Treningowe dla 
młodzieży bezdomnej i 
zagrożonej bezdomnością

Wsparcie procesu readaptacji i 
integracji społecznej młodzieży 
bezdomnej i zagrożonej 
bezdomnością

m.st. Warszawa 156 939,17 zł

4 Ja. Nie biorę. Wsparcie młodzieży zagrożonej 
i zakażonej wiruesem HIV/AIDS, 
profilaktyka i interwencja 
uzależnień od środków 
psychoaktywnych

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

20 000,00 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

6 480,00 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

169,41 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. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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

1 Zwiększanie samodzielności 
osób bezdomnych poprzez 
system usług reintegracji 
społecznej i zawodowej

Wsparcie młodzieży bezdomnej 
i zagrożonej bezdomnością w 
procesie integracji społecznej 
poprzez stworzenie 
kompleksowej usługi i pomoc 
specjalistyczną oraz działania 
wzmacniające kompetencje 
społeczne i zawodowe

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

88 700,00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Dziewanowska, 
Ireneusz Stawiński, Anna Szmid

13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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