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o Formularz należy wypełnić w języku polskim;
. sprowozdawco wypełnia tylko przeznoczone dla niego białe pola;
. w trakcie wypełniania formulorza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
. We wszystkich polach, w których nie będq wpisone odpowiednie informacje, należy wstawic pojedynczy znok myślnika (-*).

Data zamieszczenia sprawozdania

ilii$ii]iiil§iiffii{Ę=
l

].."Nazwa organizacji TOWARZYSTWO,NASZ DOM

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo MAZOWlECKlE Powiat WARSZAWSKl

Gmina WARsZAWA-Bl ELANY Ulica AL. ZEDNOCZENlA Nr domu 34 Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-830 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 2283Ą6053

Nr faksu 228346a53 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 0102294910000o 6. Numer KRS 0000050053

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Na!eży wpisać imiona, nazwiska oraz int'ormacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarzqdzajqcego)

lmię inazwisko Funkcja Wpisany do KRS

lWoNA NlEMASZ PRZEWODNlCZĄCA
ZARZĄDU

TAK

SYLWESTER SOCKO WlCEPRZEWoDNlCZĄCY
ZARZĄDU

TAK

DARlUsZ MlcHALCZYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

AGNlESZKA USTRZYCKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

HANNA JEDNASZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAl(

KATARZYNA LlPSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

SYLWlA RAMCZYKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8, Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

lNależy wpisac imiona, nazwiska oraz inJormocje o |unkcji
petnionej przez poszczególnych członków orgonu kontroli lub
nadzoru )

Utul : MPiP,



lmię i:nazwisko

JOANNA SMYDA PRZEWODNlCZĄCA
KoMlsJl REW|ZYJNEJ

BEATA GUMlENNY cZŁoNEK KoMlSJl
REWlZYJNEJ

JUSTYNA JARMOLlŃSKA CZŁoNEK KoMlSJl
REWlZYJNEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisoc cele na podstawie statuti organizacji)

1. Zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form
opieki zastęp czeJ oral przebywającej w pla cówkach-o pieku ńczo-
wychowawczych ( w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnie
intelektualnie i fizycznie);
2. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla usamodzielnionych
wychowanków pieczy zastępczej;
3. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy
zastępczej;
4. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie
lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami
kraju.

'O:,rroróO 
r"a izaęj će ów statrltówvch or:8anizac.j

(N a l eży oi pii Śać s posób re a l k o cj i i e l ów stot i towy ch.org a ni z o cj i n a
podsiawie staiutu:,orgonizićjj)' .,:.:' :: :,' :: : ,,:,,,,,,

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1.Współpracę z instytucjam i rządowymi, sa m orządowymi i orga nizacja m i

pozarządowymi polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi
podmiotami.
2. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu
statutowej działalności Towa rzystwa,
3. Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie
działań o charakterze socjalno-pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych
i terapeutycznych, terapii indywidualnej, grup wsparcia i podobnych.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa I wydawnictw w
zakresie rodzinnej opieki zastępczej i adopcji.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa i wydawnictw dla
kadr ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych i resocjalizacyjnych.
6. Promowanie kameralnych form opieki zastęp czej oraz indywiduaInego
podejścia do dziecka i rodziny będącej w kryzysie.
7, Pomoc finansową i merytoryczną dla ośrodków adopcyjnych, placówek
opieku ńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i

różnych form rodzinnej opieki zastępczej.
8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodziezy połączonego z
terapią, krajoznawstwem i edukacją kulturalną.
9.0rganizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych ośrodków
adopcyjnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek
o charakterze rodzinnym, ośrodków wspierania pieczy zastęp czej oraz
ośrodków edukacyjno-szkoleniowych.
10. Rea l izację progra mów a utorski ch dotyczących i ndywid u a l nej po mocy
dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych i ich rodzinom.
11. Udzielenie pomocy materialnej i psychologicznej byłym
wychowankom pieczy zastępczej.
12. Prowadzenie działalności badawczej i monitoringowej

1. Opis,,dżiałalnośći pożytku publicznego
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1.1;, Opis,głównych
dżiałań podjętych
przez orga,ńizację

w okresie sprawozdawczym Towarzystwo NAsz DoM podejmowało następujące zadania:
-Organizacja kolejnej już edycji ogólnopolskiejakcjicharytatywnejpod nazwą,,Góra Grosza", z której
to pozyskano środki finansowe na działalność statutową prowadzoną w różnych formach poniżej
wymienionych.
- Udzielenie pomocy finansowej w formie darowizn pieniężnych na ściśle określone cele zawarte w
umowach z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami
dziecka.
- Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej w szczególności; środków czystości, artykułów
AGD, kosmetyków, drobnego wyposażenia domu.
- Udzielanie pomocy merytorycznej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w
formie szkoleń dla personelu merytorycznego oraz pomocy psycho|ogicznej i pedagogicznej dla
wychowanków tych placówek.
- Utrzymywanie stałej współpracy z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie pomocy

,PlENUllLaU-WyLllUWdWLZylll Ur dL l UuZlIlUIIl ZdsLęPLZyIIlr JdK IowtlleZ LJylytII

wychowankom tych placówek, ktorzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
- Prowadzenie własnych wzorcowych domów dla dzieci na terenie kraju:w Ustce iSłupsku, we
Wrocławiu, w Mrągowie,w Przemyślu oraz dwóch domów w Krakowie.
- Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie działań o charakterze socjalno-
pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych i terapeutycznych, terapii indywidualnej i grup wsparcia w
ramach działań ośrodka wsparcia dla rodzinnej opieki zastępczej PORT działającego na terenie miasta
Stołecznego Warszawy- finansowanego ze środków dotacji M.St. Warszawy.
- Działania w zakresie przekształcenia instytucjonalnych form opieki nad dziećmi
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa oraz wydawnictw w zakresie rodzinnej opieki
zastępczej iadopcji dla istniejących rodzin zastępczych iadopcyjnych -wformie nieodpłatnej w ramach
pozyskanych środków z funduszy publicznych.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w formie szkoleń celem wykształcenia kadry trenerskiej dla
szkolenia programem ,,PRlDE - Rodzinna Opieka Zastępcza", sprzedaży podręczników wytworzonych
we własnym zakresie.
- Udzielanie pomocy materialnej i psychologicznej byłym wychowankom placówek opiekuńczo-
wychowawczych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
- Pomoc finansową i merytoryczną dla ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i różnych form rodzinnej opieki zastępczej,
- Realizacja projektów o tematyce związanej z działalnością statutową, finansowanych dotacją ze
środków publicznych - w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego z Funduszy
EOG, którego operatorem jest Fundacja Batorego
- TowarzyStwo NASZ DOM jest członkiem europejskiej organizacji ,,Eurochild", która ma charakter
lobbystyczny i federalizuje wiele organizacji międzynarodowych działających na rzecz dzieci z rodzin w
kryzysie. Współpraca ta zaowocowała podjęciem przezrowarzystwo NASZ DOM roli koordynatora
europejskiej kampanii ,,Otwarte drzwi dla dzieci Europy",której celem jest deinstytucjonalizacja usług
d|a dzieci i rodzin.

1,.ż. :Zaśięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

i] najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

ro gmina E województwo

E kilka gmin il kilka województw

ffi powiat ffi cały kraj

E kilka powiatów n poza granicami kraju

7.t. Liczba odbio rców,działań organiza cji

(Należy oszacowoć liczbę odbiorców dz:iałań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziole no osoby Jizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne tUr/

Osoby,prawne 54

2.2. lnformacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
których organizacja działała

( N p. zwi e rzęta, za bytki )
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Sfera działal ności pożyiku
publicznego

Nu'ńer,iKodul(P"KD)
::: :: ii l]: :: ::: !::: jiii!::] ] ] i:::: :::]i: ]

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

młodzieży

Prowadzenie własnych
całodobowych domów
dla dzieci na terenie
całego kraju. Udzielanie
pomocy finansowej i

merytorycznej
placówkom
opiekuńczo-
wychowawczym,
rodzinom zastępczym i

byłym wychowankom
znajdującym się w
trudnej swuacji
życiowej. Prowadzenie
ośrodka wsparcia dla
rodzin zastępczych i

adopcyjnych.
Utrzymywanie stałej
współpracy z
właściwymi organami
administracji publicznej
w zakresie pomocy
społecznej.
Udzielanie pomocy
merytorycznej dla
placówek opiekuńczo-
wychowawczych w
formie szkoleń.
prowadzenie szkoleń w
ramach pozyskanych
środków publicznych
dla kandydatów na
rodziny zastępcze.
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Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59.B Prowadzenie szkoleń w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej dla kandydatów na
trenerów PRlDE - Rodzinna Opieka Zastępcza.
Beneficjenci są rekrutowani z terenu całej
Polski. Podyktowane jest to wejściem w życie
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz,U.z20!1"r., Nr 149, poz.887)
Prowadzenie szkoleń programem PRlDE dla
kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,
prowadzących rodzinne domy dziecka i

dyrektorów placówek opieku ńczo-
wychowawczych typu rodzinnego terenie kraju.
W ramach szkolenia sprzedawane są
podręczniki obowiązujące w programie
szkoleniowym,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, Towarzystwo
Nasz Dom w ramach prowadzonych szkoleń
wydaje materiały szkoleniowe. Są to trzy
podręczniki dla trenerów oraz dla kandydatów
na rodziców zastępczych i adopcyjnych.
Pierwszy podręcznik PRlDE: Rodzinna Opieka
Zastępcza, drugi podręcznik PRIDE Adopcja oraz
trzeci podręcznik tylko dla trenerów PRlDE do
szkoleń z programu zawodowych rodzin
zastępczych. Podręcznik dotyczący modułów
dodatkowych do szkolenia kandydatów na
rodziny zastępcze zawodowe, prowadzących
rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek
opieku ńczo-wychowawczych typy rodzinnego,

!,,Łączna kwota przychodów organizaćji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków iistrat) l0,994,668.90 zł

a)'Przychody,z działal ności nieodpłatnej pozytku pu bl i cznego 10,754,41,1.82 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody,z działa l ności gospodarczej 192,417.1,5 zł

d) Przychody finansowe L2,298.40 zł

e) Pozostałe przychody 2E Ę/1 tra -1

2.!. Przychody z t% podatku dochodowego od osób fizycznych 26,332,19 zł|

2.2, Ze źródeł,pubIicznych ogółem : 7,aD,833.55 złl

a) ze środków europejskich w,rozumieniu przepisów o finansach,publicznych 0.00 zł

b) ze środków budżetu państwa 0,0O zł

DrUliI MPiPs



c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 7 ,417 ,833.55 z|

d) ze środków państwowych,funduszy celowych 0.00 zł

2.3. Ze źrodeł prywatnych ogółem : 3,306,378.50 zł

a) ze składek członkowskich 840.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 59,244.20 z|

c) z darowizn od osób prawnych 458,169.63 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2,788,124.67 zl

e) ze spadków, zapisów 0.00 zł

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

2,Ą.Zinnych źródeł 24Ą,124.66 zł

3.1, Stan środków pochodzących z !% podatku dochodowego od osób,fizycznych na pier:wszy dzień
roku sprawozdawczego 0.00 zJ

3.2, Wysokość kwoty pochodzącej z'!% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,150.00 zł

3,3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzącez 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególnoŚci okreŚlone w pkt l1.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1|Zakup programu do rozliczania 1% podatku 1,150,00 zł

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
pochodzącychzt%podatku dochodowego w okresie sprawozdawczymwraz z wydaną kwotą

iLffi

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10,608,666.51zł 1,150.00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10,214,4O7.60 z 0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0.00 zł 0,0O zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 139,036.44 zl

d) koszty finansowe 225,78 zł

e) koszty administracyjne t96,202.30 zł

f) pozostałe koszty ogółem 58,794.39 zł i,150.00 zł

affiośźffi*panłjiń {tiffid=*g
dochodowego od osób fizycznych ,

]:=:::,:]: :|::|.: ::
1źo POOóIKU
|:i.::,ą!::: |.. 0.00 zł
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1. Organizacja korzlstała z następująrych
zwolnień

(Należy wskazac jednq lub więcej pozycji wraz z kwotq
p rzy zn a n e g o zw ol n ie n ia )

łF z podatku dochodowego od osób prawnych

l7 z podatku od nieruchomości

l* z podatku od czynności cywilnoprawnych

i* z podatku od towarów i usług

tr- z opłaty skarbowej

ł- z opłat sądowych

r z innych zwolnień, jakich:

r nie korzystała

72,86?.00 zł

1,665,00 zł

0,00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0,00 zł

0.00 zł

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
prefereńcyjnych wa ru n kach z pod m iotam i pu blicznym i u m owy użytkowan ia,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

l* własność

.l- użytkowanie wieczyste

l- najem

ł7 użytkowanie

il- użyczenie

l- dzierżawa

|* nie korzystała

1,2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(AbY okreŚliĆ przeciętne zatrudnienie należy zsumowac wszyslkie osoby zatrudnione no podstowie sLosunku pracy w
poszczególnvch miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odoowiadajqcymi części etatu, np. 0.5 w
przypadku osoby zatrudnionej no pół etatu). dodoĆ do siebie sumy zatrudnionych Z 12 miesięcy i podzielic przez 12. Wynik
wpisać z dokladnosciq do 1 miejsco po Drzecinku)

165,0 osób

DrUl:: MPiPs
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1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 120.0 osób

:::}
:.:".''rli\$§Nśi§§\\n\\i\ ..i
:::::iir:::: ł (lś!l!śś§\\\\\§ll]ll::]]j

2.1. Organizacja posiada członków
l da,.

, lrlE

99.00 osób fizycznych
Pl 94Ę6

0.00 osób prawnych

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnio 2003 r, o działotności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontaiuszami sq osoby

fizyczne, które ochotnic.o i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia nu rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy sq to
osaby niezwiqzdne z argonizacją, tzłonkowie, procownicy, osoby świadczqce usługi na podstawie umow cywilnoprawnej
czy prze d stawi ci e l e ńa d z org a n iz ocj i )

# Tak

,: r.Jie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszv niż 30
onl
(Każdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykonanych no rzecz organizocji w
okresie sprowozdowczym i czasu pracy)

8.00 osób

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

1.00 osob

Ym: 
b) inne osoby 7.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesiecv
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz orgonizacji w
okr esi e spraw oz d awczy m )

4.00 osób

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

0.00 osób

TYm: 
b) inne osoby 4,00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższv niż 6
mleSlecV
(Każdy wolontariusz powinien być !iczony tylko raz, fiiezależnie od !iczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprowozdowczy m )

48.00 osób

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

5.00 osob
yrt

b) inne osoby 43.00 osob

1-.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5,353,450,18 zł

a) z tytułu umów o pracę 4,966,273.43 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 4,655,000.71zł

- nagrody 67,375.00 zł

- premle 211,140,00 zł

inne świadczenia 32,757 .72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 387.176.75 zł
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2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
Świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego

5,353,450.1 B zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5,353,450.,18 zł
tYm: 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

16.928,26 zł

4, WysokoŚĆ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby okreŚlic przeciętne miesięczne wynagrodzenie noleży: 7.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciqgu
roku sprowozdawczego (wliczajqc wynagrodzenie zosadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia oraz umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowanq kwotę przez 72 (miesięcy)

6,065,'16 z]

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, wliczaląc wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia orai umowy iywilnoprawne' 

'

(patrz komentan do punktu 4)

0,00 zł

7. WysokoŚĆ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, orazosobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(potrz komentarz do punktu 4)

446,112.45 zł

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

14,875.00 zł

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

0.0O zł

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

0.00 zł

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

12,266.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielic się z opiniq publicznq dodotkowymi uwagami dotyczqcymi
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń W organizocji, wówczas należy wpisać
te uwogi w przygotowane pole)

Wyja śn ien ia dotyczące wy na g rodze ń Zaządu. Wszyscy
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenia wyłącznie z
tytułu wykonywanej pracy w organizacji na podstawie
umowy o pracę, natomiast nie otrzymują zadnego
Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu
lub Członka organu zażądzaiącego. Niektorzy spośrod
Członków Zarządu otrzymują wynagrodzenia z tytułu umów
cywilno-prawnych pracując w projektach wykonywanych
pżez naszą organizację finansowanych dotacją rządową
lub samorządu teryiorialnego, Przy wykonywaniu pracy z
tytułu umow cywilno-prawnych przestrzegana jest zasada
unikania podwojnego wynagradzania, czyli prace z tyiułu
umowy cywilno-prawnej wykonywane są poza czasem
pracy określonym W umowie o pracę. Podobna zasada
stosowana jest przy umowach cywilno-prawnych
zawieranych z tymi pracownikami organizacji, któzy
otrzymują wyna9rodzenia z tytułu uczestniczenia w
projektach finansowanych dotacją, tak jak to opisano przy
wynag rodzen iach Człon kow Zaęadu,
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illJńłcnffiiciaJ@iŃyińprzezorganizaeiępołfikutririblicznęgO póir§rkdĆń:biiniiinv,fu w ołbsieŚpl
!:

1. Organizacja udzielała,.pożyczekl pieniężnych

, Tali

f,.Jie
t:d

2. Wysokość udżielonych,pożyczek Pieniężnych 0.00 zł

3,'Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

1. Or,ganizacja real,izowałalzada,nialzlecone:przezorgany jednosteksamorządu terytorialnego
Talł

l!ie

2.',,lnformacja na temat,głównyćh realizowanych zadań i,,kwot,dotacji::otrzymanych na ich realizację
(Należy podac nozwę zadonia, jego główny(e) cel(-e), nazwę organu udzielojqcego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e),23d3pi. Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w krakowie ul Ruciana
6.

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu
Dzieci przy ul. Rucianej
Krakowie

dla
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 473,002.1,5 zł

2 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w krakowie ul

Borkowska

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu dla
Dzieci przy ul. Borkowskiej
Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w krakowie

400,492.62 zł

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

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu dla
Dzieci w Mrągowie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie 1,277,616.29 zł

4 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Przemyślu.

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu w
Przemyślu

Urząd Miasta Przemyśl L,t19,279.00 zł

5 Pokrycie kosztów składek
zdrowotnych wychowa nków
w 2015 r.

Uzupełnienie budżetu Domów
dla Dzieci w związku ze
zwiększoną liczbą dzieci
przyjętą do placówki w trakcie
roku 2015

Wojewoda Podkarpacki 13,946.40 zl

6 Dofinansowanie działalności
bieźącej tj, zakup
wyposaźenia, sprzętu AGD,
naprawa samochodów,
zakup mebli itp.

Dofinansowanie działa lności
bieżącej Domów dla Dzieci w
Przemyślu

Wojewoda Podkarpacki 40,000,00 zł

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

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci we wrocławiu

Urząd Miasta Wrocławia 1 ]o7 .)^] Ę2 ,łŁrLJ l ,LwL.JJ Ll
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8 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Ustce i Słupsku w
okresie od 01.01.2015-
30.09.2015

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
DzieciwUstceiSłupsku

Starostwo Powiatowe w Słupsku 2,036,294.56 zł

9 Realizacja projektu pod
nazwą "PORT ośrodek
pomocy dla rodzin
zastępczych na terenie
miasta Stołecznego
Warszawy"

Udzielenie pomocy
merytorycznej dla rodzin
zastępczych na terenie
Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biu ro Polityki Społecznej

760,000.00 zł

3.:t^/ Ókre 'e sprawozdawczym organizacja realizówała zadania zlecone przeŻ Órgany'administracji
rządowej Jub państwowe fuń,Ousze,cetÓ.": 

., , : 
:

la[,.

E' Hie

4. lńformacja na,!emat realizowanychzadań i kwot,dótacji gtr,zvma:nych na ich realizację
(NateŻY PodaĆ nazię zadania, ieqo qłów.nv(-e) cel(-el, nazwę oiqanu udzielaiqcego dotacji oraz kwotę.przvznanei dotacii]
l-p ]tlazwa zadania Cel(-e)zadańia Nazwa or8a nu,:udzielającego dotacji KWota

ł##

ń.ffi;

1. w okresie sprawozdawczym o1ganizacja rea lizowała żamówien ia:,publ iczne

l. Tak

lłte

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

Lp ]przed ńiot_zam ówienia Nazwa organu KWota

ffiL€,i*.ffił.

1. WYkaz sPÓłek, w którYch organizacja posiada co najmniej 2O% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym iub co nalmn ie) 20%
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki ,9/o.udzidloul

lub akcji,w
kapitale

%,udzia|u w,o€ólnej
'liczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których,organizacja,.|est,fundatorem

Lp

lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez

l : organ kontrolujący

organy .administracji pu bl icznej w okresie sprawozdawczym

Liczba, kontroli
1 Państwowa lnspekcja Pracy w Warszawie 1

2 Wydział Kontroli Urzędu Miasta Wrocławia l
3 Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny Wrocław 2

Ą warmińsko-Mazurski urząd wojewódzki w olsztynie wydział polityki społecznej 2l
5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

1,

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 3

7 Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny - Słupsk 2

8 Starostwo Powiatowe w Słupsku na

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków 2

10iZakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie L
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia ż9
września L994r. o rachunkowości (Dz. U.z2009 r. Nr 152, poz. 1223,zpóźn, zm.) lub

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2aO4 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego {Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

ił Tak

r- Nie

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisac w poniższe pole inne int'ormocje, którymi organizacjo chciołaby podzieliĆ się z opiniq publicznq)

W l kwańale 2016 roku kwota pochodzącaz 1% podatku dochodowego została w całościwydatkowana w
następujący sposób: Lp. lnstytucja Kwota podatku Celwydatku 1. Dom Dziecka Nr-1 Warszawa 2,000,00 Pomoc na
potrzeby bie-zące 3. Domy dla Dzieci Mrągowo 2.500,00 Pomoc na potżeby bie-zące 4. Domy dla Dzieciw
Krakowie 1.000,00 Pomoc na potrzeby bie-zące 6. Domy dla Dzieci,,Nasza Chata" w Pze-myślu 1.000,00 Pomoc
na potźeby bie-zące 7. Domy dla Dzieciwe Wrocławiu 1.500,00 Pomoc na poizeby bie-zące 8. Rodzina Zaslępcza
Bytom 3.668,60 Pomoc na potrzeby bie-zące 9. Rodzina Zastępcza p. Chruślińsccy 2.000,00 Pomoc na potzeby
bie-zące 10. Rodzina Zastępcza p. Manołow 500,00 Pomoc na potzeby bie-zące 1 1 . Rodzina Zastępcza na żecz
oli Kobiałko 2.000,00 Pomoc na potrzeby bie-zące 12Zawodowa Rodzina Zastępcza k.Jastząb woj. Podkarpackie
2.500,00 Pomoc na potrzeby bie-zące 13. Zawodowa Rodzina Zastępcza M,Biernacka 2.500,00 Pomoc na potrzeby
bie-zące ,14. Rodzina Niezawodowa A.Hawryluk Bohu-kały 2.500,00 Pomoc na potrzeby bie-zące 15 RDD M.Madej
Nawsie Kołaczyckie 2.410,99 Pomoc na potzeby bie-zące RAZEM 26.079,59

l, Niemasz
S. Soćko

D.Michalczyk
K,Lipska

A. Ustzycka
S. Ramczykowska
H. Jednaszewska

Członek Zarządu
towarzyshva Nasz Dom

łl/ ,l l !"ł_:ł(,*
mgr Kat'arzyna Lipska
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