
Ministerstwo Rodzin, 
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;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica PIASKOWA Nr domu 6 Nr lokalu 13

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-753 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 512694406

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

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

Paweł Budajczak Prezes TAK

Małgorzata Tomaszczyk Wiceprezes TAK

Bartłomiej Rydzewski Członek Zarządu TAK

Maria Łankiewicz Członek Zarządu NIE

Pola Kasprzak Członek Zarządu NIE

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

Marzena Affeldt Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Adamiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Szczepan Kuliński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

GRUPA ANIMACJI SPOŁECZNEJ "REZERWAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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)                       

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat" zrealizowało szereg projektów, skierowanych do 
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:

Projekt "Spróbuj Inaczej"
Projekt ten zakładał kontynuację działań streetworkerów, skierowanych do dzieci i młodzieży, 
spędzających czas na ulicy.
Celem projektu było zmniejszenie liczby dzieci pozostających poza istniejącym systemem opieki i 
wychowania,
spędzających czas na ulicy, poprzez zagospodarowanie i animowanie ich czasu wolnego; stworzenie 
możliwości korzystania z
kulturalnej oferty miasta, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji poprzez doskonalenie 
umiejętności społecznych
dzieci ulicy oraz rozwijanie ich potencjału wewnętrznego. Poprzez realizację projektu ograniczone 
zostało ryzyko
powielania przez dzieci schematu życiowego panującego w ich środowisku rodzinnym i lokalnym, 
zarazem poprawiając
samoocenę beneficjentów. W ramach tego zadania pracowano z trzema grupami dzieci z poznańskich 
dzielnic: Stare Miasto, Wilda oraz Piątkowo.

Projekt "Wspólna sprawa"
Niniejszy projekt zakładał regularną pracę pedagogów ulicy/streetworkerów (spełniających rolę 
wychowawców) w ramach
placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, z dwiema istniejącymi już 5-6 osobowymi 
grupami dzieci,
spędzającymi czas na ulicy. W trakcie odbywających się 2 razy w tygodniu zajęć profilaktycznych, 
pedagodzy proponowali
beneficjentom zadania sposoby spędzania czasu, alternatywne dla tych, które znali do tej pory.
Obie grupy w okresie letnim odbyły po jednym wyjeździe na piłkarski mecz sparingowy z 
podopiecznymi jednej z
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zaprzyjaźnionych organizacji streetworkerskich z innych miast (Warszawa i Bytom), co stanowiło 
doskonałą okazję do
lepszej integracji oraz zwiedzenia nieznanych rejonów kraju. Działanie to stanowiło jedyny wyjazd 
wakacyjny dla znacznej
części beneficjentów projektu.
W ramach zadania prowadzono także zajęcia socjoterapeutyczne, uzupełniające zajęcia profilaktyczne. 
Zajęcia z
socjoterapeutą (wspieranym przez pedagoga ulicy) odbywały się raz w tygodniu dla obu grup, według
zindywidualizowanego programu, skonstruowanego w oparciu o miesięczną diagnozę obu grup.

Projekt „Bierz Dając Innym 2017”
Projekt zakładał profilaktyczną pracę ze stałą oraz nowo powstałą grupą dzieci, mająca na celu 
ograniczenie podejmowania przez beneficjentów
praktyk o charakterze żebraczym. Poszerzenie stałej grupy odbiorców o dzieci romskie pochodzenia 
Rumuńskiego.
Proponowane przez pedagogów aktywności spotkały się z dużym entuzjazmem adresatów projektu. 
Konstruktywna
organizacja czasu wolnego podopiecznych poprzez przeprowadzenie szeregu zajęć o charakterze 
rekreacyjnym,
kulturalnym, sportowym oraz edukacyjnym, dostarczyła im nie tylko szeregu pozytywnych doświadczeń 
ale także
przyczyniła się do zacieśnienia więzi w obrębie obu grup.

Projekt Bliżej Miasta
Ten trzymiesięczny projekt stanowił kontynuację działań podejmowanych na rzecz dzieci romskich 
pochodzenia rumuńskiego. Opierał się na współpracy animatorek z nieformalnej grupy ze 
Stowarzyszeniem Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat" i wdrożenie obu stron do regularnej pracy 
metodą streetworkerską (która wcześniej miała miejsce w mniej skoordynowany, mniej regularny 
sposób oraz łączyła się ze stałym problemem poszukiwania funduszy na bieżące działania lub 
prowadzenia jedynie w sposób bezkosztowy - regularność i stabilność jest więc istotną zmianą 
jakościową). W ramach projektu proponowano beneficjentom m.in. nieznane im wcześniej sposoby 
spędzania czasu wolnego, zajęcia ruchowe i kulturalne, a także naukę czytania i pisania w języku 
polskim.

Powyższe projekty realizowane są przy ścisłej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta
Poznania i przez ów Wydział współfinansowane.

Projekt „Życie Na Macie PLUS"
To projekt łączący psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. Trzy grupy podopiecznych 
Stowarzyszenia Grupa Animacji
Społecznej "Rezerwat" regularnie uczestniczyły w zajęciach sportowych w duchu sztuki walki - 
Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) w
okresie 15 maja - 15 listopada 2017r. Pod opieką profesjonalnych trenerów z Poznańskiego klubu 
sportowego „Kohorta”
przy os. Lecha 43 w Poznaniu. Ponadto rozbudowie uległa forma podejmowanych działań. Pod 
tajemniczym elementem
nazwy projektu "PLUS" kryły się dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe takie jak: gry w piłkę nożną, 
gry planszowe oraz
wyjścia na pływalnię. Regularna aktywność sportowa stała się doskonałą "matą" do rozładowania 
napięć, a dodatkowe
zajęcia rekreacyjne alternatywą dla szkodliwych form spędzania czasu wolnego przez podopiecznych.
Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Poznania i przez ów Wydział 
współfinansowany.

Projekt "Nasze bramy i podwórka"
Wyjątkowy projekt zakładający przeprowadzenie szeregu zajęć o charakterze stricte warsztatowym. W 
okresie od 1
czerwca do 30 września 2017r. odbyło się kilkanaście otwartych spotkań warsztatowych m. in. dla 3 
grup podopiecznych
Grupy Animacji Społecznej "Rezerwat". Adresaci projektu wraz z innymi uczestnikami pod okiem 
profesjonalistów w danej
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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)

120

20

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

dziedzinie mieli okazję spróbować swoich sił w tańcu współczesnym - breakdance, sprawdzić swoje 
zdolności muzyczne
oraz rytmiczne podczas warsztatów bębniarskich, dać ponieść się artystycznemu szaleństwu podczas 
malowania ścian -
warsztaty graffiti oraz zgłębić tajniki sztuki fotografowania (warsztaty fotograficzne). Uczestnicy zajęć 
nie tylko spędzili w
sposób konstruktywny czas letnich wakacji, ale także odkryli swoje talenty, poprzez nabycie nowych 
umiejętności.
Ogromne zaangażowanie dzieci w podejmowane inicjatywy zaowocowało wydaniem w formie 
papierowej albumu
zawierającego fotografie autorstwa małych artystów (pieczołowicie wybrane spośród tysięcy 
wykonanych).
Album został zatytułowany "Nasze bramy i podwórka" zgodnie z tematem przewodnim większości 
fotografii oraz
założeniem projektu. Powyższe działania dowodzą tego, że lato w mieście nie musi być nudne!
Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania

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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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

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”.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 194 066,76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 194 066,76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

169 720,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 266,43 zł

0,00 zł

16 257,43 zł

0,00 zł

5 009,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 080,33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 169 720,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -432,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 3 080,33 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: 196 288,01 zł 3 080,33 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

194 498,99 zł 3 080,33 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

749,44 zł

1 039,58 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Dożywianie beneficjentów w trakcie zajęć 3 080,33 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 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)

0,0 etatów

17,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł
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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)

5,00 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

5,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 128 696,50 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 128 696,50 zł

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

128 696,50 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 128 696,50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

946,30 zł

8,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

8,00 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)

3,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3,00 osób

0,00 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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Spróbuj Inaczej Ograniczenie liczby dzieci i 
młodzieży, spędzającej czas w 
środowisku ulicznym, w sposób 
nieakceptowany społecznie

Miasto Poznań 45 000,00 zł

2 Wspólna Sprawa Ograniczenie liczby dzieci i 
młodzieży, zagrożonej 
uzależnieniami i wykluczeniem 
społecznym, spędzającej czas w 
środowisku ulicznym w sposób 
nieakceptowany społecznie.

Miasto Poznań 57 520,00 zł

3 Bierz Dając Innym 2017 Ograniczenie liczby dzieci 
zajmujących się żebractwem 
(pozostających poza istniejącym 
systemem opieki i wychowania, 
spędzających czas na ulicy w 
sposób nieakceptowany 
społecznie) przez okres 
realizacji zadania.

Miasto Poznań 30 000,00 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

1 600,00 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

0,00 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)

4 Życie Na Macie Plus Przeciwdziałanie zjawiskom 
marginalizacji i wykluczenia 
społecznego, poprzez integrację 
elementów psychoprofilaktyki i 
aktywności sportowej

Miasto Poznań 7 000,00 zł

5 Nasze Bramy i Podwórka Integracja społeczności lokalnej 
- zwłaszcza dzieci i młodzieży - 
poprzez przeprowadzenie cyklu 
warsztatów artystycznych.

Miasto Poznań 20 000,00 zł

6 Bliżej Miasta Ograniczenie liczby dzieci i 
młodzieży, pochodzenia 
romskiego, wykluczonej 
społecznie, pozostającej poza 
systemem opieki i oddziaływań 
wychowawczych.

Miasto Poznań 10 000,00 zł

7 Warsztaty z zakresu 
Streetworkingu

Przeprowadzenie warsztatów z 
zakresu Streetworkingu dla 
pracowników socjalnych

Gmina Śrem 200,00 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

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

Paweł Budajczak
Małgorzata Tomaszczyk
Bartłomiej Rydzewski
Maria Łankiewicz

Pola Kasprzak

Data wypełnienia sprawozdania
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