
Ministerstwo Rodzin,
Pracy i Polityki

Społecznej za rok2017

. Formularz należy wypełnić w języku polskim;

. Sprawozdowca wypełnio tylko przeznaczone dlo niego białe pola;

' W trokcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijanio tekstów w polach;

' We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-).

Data zamieszczenia sprawozdania

'''l%),Nl-ffililifi
]., Nazwa organizacji TOWARZYSTWO NASZ DOM

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo MAZOWlECKlE Powiat WARSZAWSKl

Gmina WARSZAWA-BIELANY Ulica AL. ZJEDNOCZENlA Nr domu 34 Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-B30 Poczta WARSZAWA Nrtelefonu 5O2384t77

Nr faksu E-mail
ksiegowosc@ naszdom.org.pl

Strona www www. naszdom,org,pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego 2006-05_19

5. Numer REGON 01022949100000 6. Numer KRS 0000050053

7. Skład organu zarządzające§o organizacji

(Należy wpisoć imiona, nozwiska oraz informacje a funkcji
pełnionej przez poszczególnych człdnków organu zarzqdzajqceqo)

lmię i nazwisko Fun kcja Wpisany do KRS

lwona Niemasz Przewodniczą ca Zarządu TAK

Sylwester Soćko Wiceprzewodniczący
Zarządu

TAK

Dariusz Michalczyk Członek Zarządu TAK

Agnieszka Ustrzvcka Członek Zarządu TAK

Hanna Jednaszewska Członek Zarządu TAK

Katarzyna Lipska Członek Zarządu TAK

Agnieszka Kądziela Członek Zarządu TAK

8.Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nozwiska oraz informacje o fun:kcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)
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Beata Gumienny Członek Komisji
Rewizyjnej

Członek Komisji
Rewizyjnej

Katarzyna Kunikowska Członek Komisji
Rewizyjnej

1. Pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin.
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Wzmacnianie więzi rodzinnych dzieci wychowujących się poza własnymi
rodzinami.
4. Zwiększanie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykIuczeniu
społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, dzieci z rodzinnych
form opieki zastępczej oraz przebywającej w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, w tym działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Zwiększanie możliwości startu życiowego dla usamodzielnionych
wychowanków pieczy zastępczej, reintegracja zawodowa i społeczna oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zatrudnienia i

aktywizacji zawodowej.
6, Zmniejszanie liczby dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
7 , Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechnianie i ochrona praw dziecka, tworzenie spójnego systemu
pomocy dziecktr i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz
współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i

młodzieży, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

9. Cele statutowe organizacji

(Noleży opisać cele na podstowie statutu organizgcji)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Nateży opisoć sposób realizacji celów statutowych organizacji na
podsl awie stot ut u orqan;zocji)
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]Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

|1, 
Wspótpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami

l 
pozarzQdowvmi polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi

Ipodmiotami.
]2. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu

I 
statutowej działalnosci Towarzystwa.

|3. 
Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie

I 
działań o charakterze socjalno-pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych

I 
i terapeutycznych, terapii indywidualnej, grup wsparcia i podobnych.
4. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych edukacyjno -

wychowawczych, w tym o charakterze rodzinnym, specjalistycznym,
ośrodków adopcyjnych, środków edukacyjno-szkoleniowych oraz
samodzielnych mieszkań usamodzielnień - dla osób opuszczających pieczę
ZastępcZą.
5. Organizowanie i promowanie wolontariatu w prowadzonych przez
Towarzystwo Nasz Dom ośrodkach wymienionych w pkt 4.
6. Organizowanie i prowadzenie szkoIeń, poradnictwa oraz wydawnictw w
zakresie rodzinnej opieki zastępczej i adopcji.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa i wydawnictw dla
kadr ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych i resocjalizacyjnych.
8. Promowanie kameralnych form opieki zastępczej oraz indywidualnego
podejścia do dziecka i rodziny będącej w kryzysie.
9, Pomoc finansową i merytoryczną dIa ośrodków adopcyjnych, placówek
opieku ńczo-wychowawczych, resocja lizacyjnych, 5ocjoterapeutycznych i

różnych form rodzinnej opieki zastępczej,
10.0rganizowanie wypoczynl<u dIa dzieci i młodzieży połączonego z
terapią, krajoznawstwem i edukacją kulturaIną.
11. Realizację programów autorskich dotyczących indywid ualnej pomocy
dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach 

]

opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych i ich rodzin. 
I

]_2. Udzie|anie pomocy materialnej i psychologicznej byłym 
l

wychowankom pieczy zastępczej w formie stacjonarnej i środowiskowej, 
l

13. Prowadzenie działalności badawczej i monitoringowej, 
l

].4,ProwadzeniepIacówekopiekuńczo-wychowawczych,ośrodków 
]

adopcyjnych, dalej zwane łącznie placówkami. 
l

ll. Chaiakterystika dziatalności órganizacji'iiożytku]publicznego w okresie sprawozdawcżym

1. Opis dziatalności pożytku publicznego

1,1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

w okresie sprawozdawczym Towarzystwo NAsz DoM podejmowało następujące zadania:
, Organizacja koIejnej już edycji ogólnopolskiej akc_ji charytatywnej pod nazwą,,Góra Grosza" zktorej
to Pozyskano Środki finansowe na działalność statutową prowadzoną w różnych formach poniżej
wymienionych.
- Udzielenie pomocy finansowej w formie darowizn pienięznych na ściśle okreś|one cele zawarte w
umowach z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami
d ziecka,
- Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej w szczególności:środków czystości, artykułów
AGD, kosmetyków, drobnego wyposażenia domu.
- Udzielanie pomocy merytorycznej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych irodzin zastępczych w
formie sz|<oleń dla personelu merytorycznego oraz pomocy psychologicznej ipedagogicznej dla
wychowanków tych placówek.
- UtrzYmywanie stałej współpracy z właŚciwymi organami administracji publicznej w zakresie pomocy
)PUlęL4l lęJ PidLUWKUIIl UpleKl
wychowankom tych pIacówe1
- Prowadzenie własnych don
oraz dwóch domów w krakov
- Organizowanie pomocy dla
pedagogicznym, warsztatów :

ramach działan ośrodka wspa
5tolecznego Warszawy- finan
-Organizowa nie ośrodków ws

tr]Lzo-WycrlowaWczym oraz rooZlnom zastępczym, ]ak rowniez byłym
<, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
lów dla dzieci na terenie kraju: w Przemyślu we Wrocławiu, w Mrągowie
tie,
,odzin w kryzysie poprzez prowadzenie działan o charakterze socjalno-
;zkoleniowych i terapeutycznych, terapii indywidualnej i grup wsparcia w
rcia dla rodzinnej opieki zastępczej PORT dzialającego na terenie miasta
sowanego ze środków dotacji M. St. Warszawy.
parcia dziecka i rodziny pod wspólną nazwą własną PORT realizujących
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szeroko rozumianą pomoc rodzinom w kryzysie: Port Słupsk, Port Wrocław i Port Mazowsze.
- Prowadzenie mieszkania dIa młodzieży usamodzielniającej się we Wrocławiu - we współpracy z

miastem wrocław.
- Realizacja projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, którego działania są skierowane
do asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego
centrum pomocy rodzinie, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym również
placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów
dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących
rodzinne domy dziecka i słuzb współpracujących - policji, kuratorów. Projekt realizowany jest we
współpracy zWyższąSzkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w ramach ,,Akademia wspierania
rodziny i pieczy zastępczej" nr WND-POWR,02.08.00-00-0005/16 realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20t4-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
- Realizacja programu Kierunek samodzielność we współpracy z DPD , mającego na celu rozwój
zainteresowań dzieci wchodzących w dorosłe życie, przygotowanie ich drogi zawodowej. Oprocz
pomocy finansowej uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach, sesjach coachingowych,
- Realizacja programu Moja Przyszłość we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A i Fundacji Polish
Childrens Rainbow. Celem projektu jest wspieranie dzieci i młodzieży z rożnych form pieczy zastępczej
w szeroko rozumianym rozwoju, zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kompetencji wspierających start w
dorosłe życie.
- Projekt - Ubrania od serca- we współpracy z marką Vizir. Akcja ,,Ubrania od serca" ma na ceIu

wesprzeć domy dziecka w dążeniu do wyrównania róznic pomiędzy podopiecznymi placówek a ich
rówieśnikami z pełnych rodzin, Jednym z głównych celów placówek opiekuńczo-wychowawczych jest

zminimalizowanie dystansu dzielącego ich podopiecznych idzieci pochodzących z pełnych rodzin,
jednak specyfil<a funkcjonowania tego rodzaju placówek oraz kwestie finansowe często to utrudniają.
Akcja "Ubrania od serca", w ramach której przekazane zostały placówkom opiekuńczo-wychowawczym
bony na zakup ubrań, ma bardziej kompleksowy wymiar. Oprócz tego, że podopieczni otrzymaIi nową
odzież, bardzo ważna była też swoboda wyboru, którą zyskały dzieci oraz możliwość pójścia na zakupy,
co nie zdarza się im często. Przebywanie w pIacówkach opiekuńczo-wychowawczych zmusza
podopiecznych do dostosowania się do przepisów i rygorów życia zbiorowego, dlatego l<ażda możliwość
wyrażenia siebie, chociażby poprzez ubiór jest dla nich bardzo ważna.
- Projekt - Rodzina - realizowany samodzielnie - Kompleksowa pomoc rodzinie br7łych p6.1ooiecznych
pieczyzastępczej -pomocmaterialna f użyczenie mieszkaniaprzyu0.0dl<rytej /,pomocpedagogicznai
psychologiczna - wspieranie rodziny w uzyskaniu pełnej autonomii.
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa oraz wydawnictw w zakresie rodzinnej opieki
zastępczej i adopcji dla istniejących rodzin zastępczych i adopcyjnych - w formie nieodpłatnej w ramach
pozysl<anych środków z funduszy publicznych.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w formie szkoleń celem wykształcenia kadry trenerskiej dla
szkolenia programem ,,PRlDE - Rodzinna Opieka Zastępcza" i ,, Adopcja" sprzedaży podręczników
wytworzonych we własnym zakresie. W roku sprawozdawczym Towarzystwo uzyskało decyzję
Minsterstwa Rodziny Pracy iPoIityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia dla kandydatów na

rodziny pt.,, PRlDE -Adopcja". Program powstał na bazie najnowszej wersji programu oryginalnego i

zostal od podstaw opracowany przez zespół ekspertów Towarzystwa Nasz Dom. Jednocześnie powstał
nowy podręcznik PRlDE - Adopcja,
- . Pomoc finansową i merytoryczną dla ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i różnych form rodzinnej opieki zastępczej,

3,.2. Zasięg teryiorialny prowadzonej przez
organizację dzIala Inosci pozytku publicznego

(Noleży wskazać jednq lub więcej pozycji)

m najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

B gmina ffil województwo

n kill<a gmin B kilka województw

ffi powiat m cały kraj

ffi kilka powiatów B poza granicami kraju

2. lnformacja dotycząca liczby odbiorców dzialań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

ż.1. Liczba odbiorców dzialan organizacji

(Ndleży osZocowoc ticzbę odbiorców działań organiżocji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby Jizyczne i osoby prawne)

osobv fizvczne 2686

Osoby prawne 16
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2.2.|nf ormacje na temat
lnnycn (nlz wymlenlonych w
pkt 2.1} odbiorców, na rzecz
których organizacja działała

(N p, zW ierzęto, zobytki )

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

łf Tak

'' l,]ig

3,Ż, NaleZy podać informację na temot przedmiotu dzialalności
nieodpłatnej orgonizacji w okresie sprowozdawczym, wroz ze
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których
mowa W art. 4 u,t,7 ustowy z dnia 24 kwietnia 200j r. o działalnoŚci
pożytku publicznego i o wolontoriacie (Dz. U. z 2010 r" Nr 2j4, poz.
1536, z późn. zm.), o także kodu/ów PKD 2007
od powi o d ojqcego/ych tej d z ia łal nośc i. J e śl i orga n izacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje dzialolności nieodpłatnej, noleży podac
informację na temot tr2ech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymolnie j kodów), zaczynajqc od glównego przedmiotu
działalności

Sfera działalności pożytku
pUbliczne8o

przedmiot działalności Numer Kodu (PKDi

działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i

młodzieży

Towarzystwo Nasz Dom
prowadzi Domy dla
Dzieci Towarzystwa
Nasz Dom we
Wrocławiu, Przemyślu,
Mrągowie i Krakowie,
Są to działania mające
na celu zwiększenie
szans na godne życie
oraz przeciwdziałanie
WyklUczeniU
społecznemu dzieci i

młodzieży z rodzin w
kryzysie, w tym
działanie na rzecz osób
n iepełnos p rawnych.
Zwiększa to możliwość
startu życiowego dla
usa modzieln ionych
wychowanków,
reintegracji i integracji
zawodowej i

społecznej, promocji
zatrudnienia i

aktywizacji zawodowej.
Dla dzieci Towarzystwo
Nasz Dom organizuje
wypoczynek połączony
z terapią,
krajoznawstwem i

edukacją kulturalną.

87,9o.7
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działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i

młodzieży

Organizowanie, |87.9O.Z
prowadzenie i

wspieranie własnych
edukacyjno
terapeutycznych
ośrodków rozwoju
dziecka i rodziny,
Towarzystwo Nasz Dom
prowadzi Ośrodków
Wsparcia dla Dziecka i

Rodzin Zastępczych i

Adopcyjnych w
Warszawie, Słupsku
oraz wrocławiu.
Dodatkowo w
Ośrodkach Wsparcia
dla dla Dziecka i Rodzin
są prowadzone
działania o charakterze
socjalno-
pedagogicznym,
warsztatów
szkoleniowych i

tera peutycznych,
terapii indywidualnej,
grup wsparcia i

podobnych.
Realizowane są
pro8ramy autorskie
dotyczące
indywidualnej pomocy
dzieciom
przebywającym w
rodzinach zastępczych i

placówkach
opiekuńczo-
wychowawczych oraz
resocjalizacyjnych i ich
rodzinom.
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działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i

młodzieży

Towarzystwo Nasz Dom
prowadzi Dom dla
Usamodzielnianych we
Wrocławiu. Zwiększa
to szanse na godne
życie oraz
przeciwd ziała n ie

wykluczeniu
społecznemu młodzieży
z rodzin w kryzysie.
Zwiększa to również
możliwość strartu
życiowego dla
usamodzieln ionych
wychowanków pieczy
zastępczej, służy
reintegracji i integracji
zawodowej i społecznej
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, promuje
zatrudnienie i

aktywizację zawodową.
Dodatkowo
Towarzystwo Nasz Dom
udziela pomocy
materialnej i

psychologicznej byłym
wychowankom pieczy
zastępczej w formie
stacjonarnej i

środowiskowej.

4. lnformacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podac informację na temdt przedmiotu działalności
odplatnej orgonizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskązaniem sfer/y działatności pożytku publicznego, o których
mowa w art. 4 ust.1 ustowy z dnia 24 kwietnio 2003 r. o działolności
pożytku publicznego i o wolontclriacie, a także kodu/ów PKD ]()t)|
odpowiadajqcego/ych tej dziatalnosci. Jeśli organizącjo prowodzi
więcej niż 3 rodzaje działalności odplatnej, noleży podać informocję
no temat trzech głównych rodzajów dziatalności (podanie

maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc od głównego przedmiotu
działalności

Sfera działalności pożytku
publicznego

przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

;'Tax
i"'l.,lie
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5,2. Należy podoc informację na temat przedmiotu dZidłolności
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007
odpoWiodOjqceqo/ych tej dziołalności. Jeśli organizatjo prowadzi
więcej niż 3 rodzaje dziolalności gospodarczej, należy podoć
informację na temot trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zdczynajqc od głównego przedmiotu
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis dzialalności

85.59.B Towarzystwo Nasz Dom w ramach prowadzenia
działalności gospodarczej prowadzi szkolenia w
dla kandydatów na trenerów PRlDE - Rodzinna
Opieka Zastępcza i PRlDE - Adopcja.
Beneficjenci są rekrutowani z terenu całej
Polski. Prowadzenie szkoleń skierowanych do
pracownikÓW placówek opiekuńczo-
Wychowawczych na terenie kraju. W ramach
szkolenia sprzedawane są uczestnikom
podręczniki obowiązujące w programie
szkoleniowym. Towarzystwo Nasz Dom także w
ramach projektu prowadzi szkolenia na

kandydatów na Rodziny Zastępcze, Są to
kandydaci z miasta stołecznego Warszawy.

58,19.Z Towarzystwo Nasz Dom w ramach
prowadzonych szkoIeń na kandydatÓW na

trenerów PRlDE sprzedaje materiały
szkoleniowe. Materiały szkoleniowe są
pogrupowane według trzech kategorii,
spełniających kryteria Ustawy o Pieczy
Zastępcze_j. Towarzystwo Nasz Dom wydaje trzy
podręczniki: pierwszy podręcznik dla trenerów
kandydatów na rodziny zastępcze, dru8i
podręcznik dla trenerów na rodziny adopcyjne
oraz trzecl podręcznik dla trenerów. Dodatkowo
Towarzystwo Nasz Dom wydaje plansze d|a

trenerów jako pomoce naukowe.

ll. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. lnformacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,328,256,1"4 zl

a) Przychody z działalności nieodptatnej pożytku publicznego 3,ż31,,1,26,1,0 z|

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 166,355.00 zł

d) Przychody finansowe 16,I91.ż9 zl

e) Pozostałe przychody 4,91,Ą,583.75 z|

Z, lnforńacja o źródłach przychodów organizacii

ż.1-. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ż1,,921.50 zł

2.2.Ze źrodet publicznych ogółem: 4,795,633.92 zl

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 9,3,20.81zl

b) ze środków budżetu państwa 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego Ą,786,513.11, zl
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d) ze środków państwowych funduszy celowych 0.00 zł

2,3, Ze żr odeł prywatnych ogółem : 3,254,75t,50 zł

a) ze składek członkowskich 2,775.0O zł

b) z darowizn od osób fizycznych 73,,816.84 zl

c) z darowizn od osób prawnych, 270,306.99 z|

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2,9O9,852.67 zl

e) ze spadków, zapisów 0.00 zt

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0.00 zł

ż.4.Zinnych źródet ż55,943.22 z|

3.1. Stan środków pochodzącvch z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień
rokd sprawozdawczego

2I,935.00 zl

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

2t,935.0O z|

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzącez!% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt l1.1.1), 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

1 Dom Dziecka Nr-1 im.Maryny Falskiej, Pomoc na cele bieżące. 1,000.00 zł

ż Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie. Pomoc na cele bieżące 8,703.75 zł

3 Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie. Pomoc na cele bieżące. 2,513.85 zł

Ą Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom "Nasza Chata" w Przemyślu. Pomoc na cele bieżące. 2,743.75 zł

5 Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom we Wrocławiu. Pomoc na cele bieżące. 2,51,3.85 zł

6 Rodziny Zastępcze. Pomoc na cele bieżące 4,459.80 zł

:..l:_iś<:.:],]Ź

-]: :.:l_=:\:i:ji,

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8,215,082.32 zł 0.00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7,806,869.34 zł 0.00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0.00 zł 0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 1,60,91,9,48 zl

d) koszty finansowe 25.45 zl

e) koszty administracyjne 231,766.80 zl
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f) pozostałe koszty bgółem t5,50t.25 zł 0.00 zł

Ąż:,Kosżty.kar§Rą\_E',!€.f.pil

$,o_e},E*fi;;"ł,§§B.i§§._:-S,,

iitiu l

i

,:!a
,|łil;l

ś*-j,%ffi 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 -4,575,743.24 zl

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5,435.52 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5,435.5ż zł

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
p rzyz n o n e g o zw ol ni e n i a )

|7 z podatku dochodowego od osób prawnych

|7 z podatku od nieruchomości

f* z podatku od czynności cywilnoprawnych

f z podatku od towarów i usług

|* z opłaty skarbowej

|-- z opłat sądowych

f z innych zwolnień, jakich:

[* nie korzystała

21,,500.00 zI

1,665.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0,00 zł

0.00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieoclpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii itelewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie zart.23a
ust. 1ustawyzdnia29 grudnia 199żr.oradiofonii itelewizji (Dz.U.z2O11,r.Nr43,poz.226,z
późn. zm.)

;* Taią

łł r.Ji*

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 waru n kach z pod miota mi pu bl icznymi umowy użytkowa n ia,

najńu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

f- własność

f* użytkowanie wieczyste

|* najem

J7 użytkowanie

|* użyczenie

|* dzierżawa

f* nie korzystała

.r.,:.!j!]!),]!!i|/,ii/l/||/i//lw,...,]].,-.i_,::i,]:__:ś
,.:łi.|))|.::iNiili|,i//lili|:|r.:.|. :]:.-:\ś>

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi nałeży uwzq!ędnić wszystkie osoby zatrudnione w orgonizocji nd podstawie stosunku
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nąwet jeśli obecnie nie sq już zatrudnione w
orqanizacji)

95.0 osób
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie !.!mowy cywilnoprawnej 80.0 osób

Wplsdc z dokłodnoscry do j mielsca po pr.eclnku)

l]ł|11?rii]ilą_!§:::::,
ihhl|/l. i lll|ijiljr:.-,::ii. I

....:\:_:=::/,/lll,l,/

2.1,. Organizacja posiada członków

,ł lai{

1-"I.1ie

90,00 osób fizycznych
6ol l|.oLJl vvE, .t5v

0.00 osób prawnych

ill
')

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanycb przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działolności pożytku publiczneqo i o Wolontariacie, wolontariuszomi sq osoby

fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenio wykonujq świadczenią na rzecz organizacji, niezależnie od tega, czy sq to
osoby niezwiqzane z oiganizacjq, członkowie, pracownicy, osoby świodczqte usługi no podstowie umowy cywilnoprownej
czy prz e dstaw i cie l e władz o rq o n i za cj i )

,fi,

i]'

Talt

l,łie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszv niż 30
dni
(Każdy wolontoriusz powinien być liczony tylko raz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz orgonizdcji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

10.00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganuzarządzającego

0.00 osób

Tym:
b) inne osoby 'l0.00 osób
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3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6

miesiecV
(Każdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych no rzecz organizacji w
okresi e s p rawozdawczy m)

7.00 osób

a} członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganu zarządzającego

0.00 osób

b) inne osoby
Iym

7.00 osób

3.4, Liczba wolontariusży wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższv niż 6
mleslecv
(KOżdy wotontoriusz powinien byc liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rżeCż olgorlizoCji oKw
okre si e s p rawozdawczym)

28.00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące uslugi na podstawie
W umowycywilnoprawnej.czlonkowieorganuzarządza)ącego

0.00 osób

tVm:
b) inne osoby 28.00 osób

]..Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,240,116.29 zł

a) z tytułu umów o pracę 3,741,995,21 zł

wynagrodzenie zasadnicze 3,519,192.19 zł

nagrody 29,200,00 zł

- premle 168,108,52 zł

inne świadczenia 25,494,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 498,121,08 zł

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

4,198,380.75 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 000zł
tym: b) w związku z prowadzoną działaInością nieodpłatną pożytku pubIicznego 4,198,380.75 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą orga nizacji

41,735.54 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzalącego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraż umowy cywiInoprawne
Aby okreśtic przecięIne miesięcżne wynagrodzenie należy: 1.zsumowac wszystkie kwory wynogrodzen wyplacone w ciqgu
roku sprawozdowczego (wticzajqc wynagrodzenie zosadnicze, nagrody, premie i inne świodczenia oroz umowy
cywilnopoWne); 2. podzielic zsumowonq kwotę przez l2 (miesięcv)

B.230.41 zł

5, Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli Iub 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 11)r"rroru 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
(potrz komentorz do punktu 4)

353,343,02 zl
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B. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

17,965,90 zł

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

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego członkom innych,
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

19,570,60 zł

(h4ożna pod:ielić siq z opiniq publicznq dodatkowymi uwclgdnli Clatvczqcymi Itytułu wykonywanej praCy W organizacji na podstawie
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w orgonizocji, wówczos należv wpisoc |Umowy o pracę, natomiast nie otrzymUją ZadnegO

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

te UWagi W przygotowone pole}

vll- lnformacia o udzielonvch

Wyj aś n i en ia d otyczące wyna g rodze ń Zarządu,, Wszyscy
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie wyłącznie z

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funcji CzłonkaZarządu
lub Członka Organu Zarządzającego. Niektórzy spośrod
Członków Zarządu otrzymują wynagrodzenia z tytułu umów
cywilno-prawnych pracując w projektach wykonywanych
przez naszą organizację. Przy wykonywaniu pracy z tytułu
umów cywilno-prawnych przestrzegana jest zasada
unikania podwójnego wynagradzania, czyli prace z tytułu
umowy cywilno-prawnej wykonywane są poza czasem
pracy określonym w umowie o pracę. Podobna zasada
stosowana jest przy umowach cywilno-prawnych
zawieranych z tymi praconikami organizaqi, ktorzy
otrzymują wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w
projektach finansowanych dotacją, tak jak to opisano przy
wynag rodzeniach Członk ow Zarządu.

ch oienieżnvch w okresiecja onych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pozyczek pieniężnych
Tak

i'lJi,:

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania poźyczek pieniężnych

Vlll. lnformacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

ł T-.

|,,ilĘ

2. lnformacja na temat głównych realizowanych zadańi kwot dotac_ii otrzymanych na ich reaIizację
(Należy podać nazwę zadania, jeqo głowny(-e) cel(-e), nozwę orgonu udzielajqcego dotacji oraz kwotę przyznanei dotacji)

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

I Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domów dla
Dzieci we wrocławiu

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci we wrocławiu

Urząd Miasta Wrocławia 669,223.15 zl
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2 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo-
wychowawczej mieszkania
dla usamodzielnionych
wychowanków

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania mieszkania dla
usa modzielnionych
wychowanków Domów dla
Dzieci we wrocławiu

Urząd Miasta Wrocław I19,20].55 zł

3 Prowadzenie projektu na
przeszkolenie rodzin na

terenie miasta wrocław

sfinansowanie kosztów
prowadzenia szkoleń dla rodzin
na terenie wrocławia poRT

Wrocław

Urząd Miasta Wrocław 1,9,996.1,6 zł

Ą Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Mrągowie

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci w Mrągowie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie 1,,325,B73,90 zl

5 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Przemyślu

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci w Przemyślu

Urząd Miejs|<i w Przemyślu 1,,O42,1,45.59 zl

6 Pokrycie kosztów składek
zd rowotnych wychowa n ków
w 20].7 roku

Uzupełnienie budżetu Domów
dla Dzieci w związku ze
zwiększa\ona liczbą dzieci
przyjęta do placówki w trakcie
roku 20]"7

Wojewoda Podkarpacki 1,2,636.0O zł

7 Dofinansowa nie projektu
pt:"Jak żyĆzludŹmi? -
warsztaty umiejętnoŚci
społecznych" z

przeznaczeniem dla
wychowanków z placówki
oraz z innych środowisk
zagrożonych bezradnością w
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych

Dofinansowanie działalności
bieżącej Domów dla Dzieci w
Przemyślu

Wojewoda Podkarpacki 23,000.00 zł

o Pol<rycie kosztów
prowadzen ia całod obowe.j
placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Krakowie przy ul.

Rucianej

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci przy ul. Rucianej w
Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w krakowie

4B1,,24t.07 zł

9 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Krakowie, ul.

Borkowska

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci przy ul. Borkowskiej w
Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w krakowie

401,,549.69 zł

10 Realizacja projektu pod

nazwą "PORT" Ośrodek
pomocy dla rodzin
zastępczych na terenie
miasta Stołecznego
Warszawy w latach 20].6-

2017

UdzieIenie pomocy
merytorycznej dIa rodzin
zastępczych na terenie
Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Społecznej

561,B40.00 z|

11, Urząd Miasta Stołecznego
Wa rszawy Biuro Polityki
Społecznej na Szkolenia dla
Kandydatów na Rodziny
Zastępcze

Szkolenia dla kandydatów na

kandydatów na Rodziny
Zastępcze

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Społecznej

129,800.00 zl

DrukI MPiPS



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

, Tri..

i l l,_,
l {lE

4. lnformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należv podac nozwe zadania, ieąo qłównv(-e) cel(-d, nazwę orqanu udziela jqceqo dotacii oraz kwotę przvznanei doLacii)

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

lX. lnformacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień .

publicznych

(Należy wpisać reolizowane 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, zamowienia, których wortośc nie

przekroczyla wyrażonej w złotych równowartpści kwaty 14.0a0 eura)

1. W okresie sprawozdawcżym organizacja realiżowała zamówienia publiczne li
Tgk

l,łie

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

Lp przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

X. lnformacje uzu§ełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej ża% udzialow lub akcji w kapitaIe zakładowym lub co najmniej 20%

ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udzialow
lub akcji w

ka pita le

%o udziału w ogólnej
liczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wydział PoIityki Społecznej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OIsztynie )
J

ż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie 1

a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września t994 r. o rachunkowości (Dz. |J.z2OO9 r. Nr 152, poz, 1223,zpożn, zm.) lub
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23 grudnia żOO4 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku pubIicznego (Dz. U. Nr 285, poz.285ż)

l d1,

5. Dodatkowe informacje
(Możno wpisac w poniższe pole inne informocie, którymi orqonizocja chciqtaby podzietic się z opiniq publicznq)

W l i ll kwańale 2018 roku kwota z 1% podatku dochodowego została w całościwydatkowana w następujący
SpoSÓb.
Dom Dziecka Nr-1 Warszawa 3.604,20
Domy dla Dzieci Mrągowo 3.000,00
Domy dla Dzieci w Krakowie 3.000,00
Domy dla Dzieci ,,Nasza Chata" w Przemyślu 3.000,00
Domy dla Dzieci we Wrocławiu 3,000,00
Rodziny Zastępcze 6326,30

RAZEM 21,927,50

DrukI M PiPs
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