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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

GRUPA ANIMACJI SPOŁECZNEJ "REZERWAT"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. POZNAŃ

Gmina M. POZNAŃ Ulica OS. ZYGMUNTA 
STAREGO

Nr domu 9 Nr lokalu 23

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-688 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 500296926

Nr faksu E-mail 
rezerwat@rezerwat.org.pl

Strona www www.rezerwat.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-01-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30094744000000 6. Numer KRS 0000314115
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

SYLWIA KĘDZIORA - PREZES
ALEKSANDRA NAZAR-RZEJAK – WICEPREZES
PAWEŁ BUDAJCZAK – CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

MARZENA AFFELDT – PRZEWODNICZĄCA
ANNA JANKOWSKA – CZŁONEK KOMISJI
PAULINA ZIELIŃSKA – CZŁONEK KOMISJI

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko rozumianej 
pedagogiki ulicy w mieście Poznaniu z korzyścią dla dzieci 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym 
sobie w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, 
wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei 
„pracy ulicznej”, pedagogiki środowiskowej oraz rozpowszechnienia 
środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi 
marginalizacją. Wypracowanie i promowanie alternatywnego 
modelu pracy z dziećmi ulicy w środowisku wobec istniejącego 
systemu opieki instytucjonalnej.
Celem pracy Grupy Animacji Społecznej „Rezerwat” jest poprawa 
sytuacji życiowej „dzieci na ulicy”.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Cele stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
• prowadzenie działań wychowawczych polegających na 
bezpośrednich kontaktach z dziećmi  oraz ich rodzinami w 
środowisku (streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i 
reintegracji społecznej;
• tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających 
kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich;
• prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,  
resocjalizacji, w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz 
edukacji.
• współdziałanie z instytucjami administracji państwowej, sektorem 
prywatnym oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.  
• organizowanie i udział w szkoleniach i kampaniach społecznych, 
seminariach i warsztatach z zakresu pedagogiki ulicznej.
• organizowanie akcji, happeningów, aukcji i zbiórek publicznych 
mających na celu realizację celów statutowych
• prowadzenie działalności wydawniczej
• obsługę administracyjną, księgową i logistyczną działalności 
stowarzyszenia
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W ROKU 2011 STOWARZYSZENIE ZREALIZOWAŁO 5 PROJEKTÓW:

1. „TRZEPAK” – PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ PEDAGOGÓW ULICY 
REALIZOWANY W OKRESIE 1 STYCZEŃ 2011 – 31 GRUDZIEŃ 2011
2. CENTRUM STREET POZNAŃ REALIZOWANY W OKRESIE 1 STYCZEŃ 
2011 – 31 GRUDZIEŃ 2011
3. BAW SIĘ BEZPIECZNIE - REALIZOWANY W OKRESIE 1 LUTY 2011 – 30 
LISTOPAD 2011
4. ATRAKCJE W WAKACJE REALIZOWANY W OKRESIE 1 LIPIEC 2011 – 31 
SIERPIEŃ 2011
5. ULICZNE WAKACJE TO TEŻ ATRAKCJE REALIZOWANY W OKRESIE 1 
LIPIEC 2011 – 30 WRZESIEŃ 2011

1. W RAMACH PROJEKTU TRZEPAK PEDAGODZY ULICY PODJĘLI
• prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich 
kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku (streetworking), 
sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej ( z trzema grupami w 
wieku 9-15 lat):
- stałe zajęcia w małych grupach służące poznawaniu nowych, atrakcyjnych i 
społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego, doskonaleniu 
nabytych podczas zajęć umiejętności i kompetencji oraz dożywianie 
podopiecznych;
- zagospodarowanie i zorganizowanie czasu wolnego dzieci; zajęcia 
wykorzystujące ofertę kulturalno – oświatową miasta, ale również inicjatywę i 
pomysłowość pedagogów ulicy;
- kontakt z rodzicami, wsparcie wychowawcze rodziców, poradnictwo 
pedagogiczne, pośredniczenie między rodzicami a instytucjami;
- motywowanie dzieci do nauki, nadrabiania zaległości szkolnych, kontakt ze 
szkołą;
• nawiązali współpracę z wolontariuszami wspierającymi dzieci w nadrabianiu 
zaległości szkolnych; 
• tworzyli i realizację dziecięcych projektów sprzyjających kreowaniu postaw 
prospołecznych i obywatelskich; 
• prowadzili działania z zakresu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji, w 
dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji;
• regularna organizacja zajęć z wykorzystaniem instytucji rozrywkowo – 
rekreacyjno – sportowych:
• współpracę z instytucjami specjalizującymi się w pracy z dzieckiem i rodziną w 
celu ujednolicenia działań pomocowych:
• pedagodzy ulicy regularnie uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach, 
wykładach dotyczących mało jeszcze rozpowszechnionej metody pracy jaką jest 
streetworking.

2. DRUGI PROJEKT „CENTRUM STREET POZNAŃ” OBEJMOWAŁ:

I. Promocja pracy metoda streetworkingu odbywała się poprzez następujące 
działania:

1. Odbyły się spotkania z instytucjami, podczas których nawiązaliśmy kontakt i 
współpracę z osobami zajmującymi się sprawami społecznymi
2. Prowadzona była strona internetowa od momentu rozpoczęcia realizacji 
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projektu, na której zawierane były informacje na temat metody, podejmowanych 
działań.
3. Odbyły się spotkania i warsztaty ze studentami promujące metodę 
streetworkingu
4. Propagowano metodę streetworkingu w mediach (prasa, telewizja, radio)
5. Wydano ulotkę promującą metodę „pracy ulicznej” rozpowszechnianą podczas 
spotkań ze studentami, oranizacjami i instytucjami

II. Szkolenia

1. Odbyło się szkolenie z PEDAGOGIKI ULICY 
2. Odbyło się szkolenie z ANIMACJI SPOŁECZNEJ
3. Odbyło się szkolenie z PIERWSZEJ POMOCY
4. Odbyło się szkolenie z PROFILAKTYKI
5. Odbyło się szkolenie z zakresu PRACY PROJEKTEM

III. Platforma komunikacji organizacji streetworkerskich

1. Odbyły się spotkania konsultacyjno-doradcze 
2. Aktywnie uczestniczyliśmy w członkostwie OSOS-u oraz braliśmy udział w  
zjazdach organizacji i streetworkerów z całej Polski
3. W ostatnim kwartale odbyło się seminarium dotyczące metody outreach

3. TRZECI PROJEKT „BAW SIĘ BEZPIECZNIE” POLEGAŁ NA:

Bezpośrednim docieraniu partyworkerów do osób bawiących się w klubie i 
informowaniu ich o szkodliwym działaniu i zagrożeniach płynących z zażywania 
substancji psychoaktywnych. Działania uzupełniano i wspomagano poradnią 
internetową. Dzięki działaniom partyworkerów, takich jak: praca w środowisku 
klubowiczów, tolerancja, kontaktowość, prowadzenie edukacji z zakresu 
uzależnień (rozdawanie ulotek i drink testów)udało się w dużej mierze 
wypromować postawę prozdrowotną. Dyżury partyworkerskie realizowane były w 
klubie Hallo Cafe, Eagle, 8 Bitów oraz Heaven&Hell. Praca polegała na 
bezpośrednim docieraniu do klubowiczów oraz zapewnienie im maksymalnego 
bezpieczeństwa podczas zabawy. Zrealizowanych było 40 dyżurów podczas 
wielu z nich klubowicze dobrowolnie podchodzili do stanowiska aby zasięgnąć 
porady, opowiedzieć o swoim problemie, korzystali także  z darmowych drink 
testów i prezerwatyw służących jako zabezpieczenie przed chorobami 
przenoszonymi drogą płciową ( w tym HIV/AIDS). Porozumienie z warszawskim 
stowarzyszeniem Lambda zapewniło opiekę konsultacyjną superwizora, co w 
dużym stopniu przyczyniło się do polepszenia jakości pracy poznańskich 
partyworkerów.
4. KOLEJNY PROJEKT „ATRAKCJE W WAKACJE” PODJĄŁ NASTEPUJĄCE 
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZOWANEGO ZADANIA PUBLICZNEGO:
1. Praca pedagogów podczas wakacji – kilka razy w tygodniu z grupami dzieci, 
które wcześniej spędzały większość czasu na ulicy blisko swojego miejsca 
zamieszkania. Pedagodzy zorganizowali zajęcia sportowe, artystyczne i 
rekreacyjne.
2. Przygotowanie gry ulicznej „Jestem artystą na swoim podwórku” – dzieci 
biorące udział mogły upiększyć otrzymaną przestrzeń, podwórko przy pomocy 
specjalistów metodą streetart.
5. W RAMACH JUŻ OSTATNIEGO PIĄTEGO PROJEKTU „ULICZNE 
WAKACJE TO TEŻ ATRAKCJE” PRZEPROWADZONO DZIAŁANIA TJ.:
1. „GRY ULICZNE” – zrealizowane zostały dwie akcje plenerowe – „WILDECKA 
WYSPA SKARBÓW” – akcja miała na celu aktywizacje dzieci i młodzieży 
poprzez zabawę, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole oraz druga akcja – 
„OLIMPIADA SPORTÓW NIEKONWENCJONALNYCH” – wzorując się na 
prawdziwej olimpiadzie uczestnicy mogli spróbować swych sił w różnych 
nietypowych dyscyplinach (slalom z jajkiem, skakanie w workach). Ponadto 6 
pedagogów ulicy systematycznie prowadziło zajęcia polegające na „wyrwaniu” 
dzieci z ich dzielnicy, dotychczasowego życia proponując alternatywne sposoby 
spędzania czasu wolnego.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2689

17

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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. Prowadzenie szeroko rozumianej pedagogiki ulicy w mieście 
Poznaniu z korzyścią dla dzieci zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, pozostawionych samym sobie w sposób sprzyjający 
poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i 
wizerunku społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność w 
celu propagowania idei „pracy ulicznej”, pedagogiki 
środowiskowej oraz rozpowszechnienia środowiskowych form 
pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją. 
Wypracowanie i promowanie alternatywnego modelu pracy z 
dziećmi ulicy w środowisku wobec istniejącego systemu opieki 
instytucjonalnej. Celem pracy Grupy Animacji Społecznej 
„Rezerwat” jest poprawa sytuacji życiowej „dzieci na ulicy”;

2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na 
bezpośrednich kontaktach z dziećmi  oraz ich rodzinami w 
środowisku (streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i 
reintegracji społecznej;

3. Tworzenie i realizacja dziecięcych projektów sprzyjających 
kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich;

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 252,235.38 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,044.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 230,450.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

230,450.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20,739.98 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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1,080.00 zł

15,659.98 zł

4,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.50 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,044.90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Dożywianie podopiecznych w ramach projektu "Trzepak" 1,044.90 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 250,197.66 zł 1,044.90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

248,096.33 zł 1,044.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,101.33 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

22.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

23.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

8.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 7.00 osób

8.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

5.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 171,216.04 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 171,216.04 zł

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

171,216.04 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 171,216.04 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1,300.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Przeprowadzenia diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży w Koziegłowach metodą 
streetworkingu

9,700.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

Druk: MPiPS 13


