
Ministerstwo Rodzin,
Pracy i Polityki

Społecznej

Formulorz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trokcie wYPełniania Jormu!arza istnieje możliwość dodąwania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszYstkich Polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--).

1. Nazwa organizacji

Gmina WARSZAWA-BlELANY Ulica AL. łEDNOCZENlA Nr domu 34

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-830 Poczta WARSZAWA

E-mail
ksiegowosc@naszdom,org.pl

Strona www www,naszdom.or8.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
oublicznego

6. Numer KRS

7. Sktad organu zarządzającego organizacji

(Noleży wpisuć imiona, nazwisko oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych czlonków organu zorzqdzajqcego)

lwona Niemasz Przewodniczą ca Zarządu

5ylwester 5oćko Wiceprzewodniczący l rłX

Dariusz Michalczyk

Agnieszka Ustrzycka Członek Zarządu

Hanna Jednaszewska Członek 7arządu

Katarzyna Lipska Członek Zarządu

Sylwia Ramczykowska

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Naleźy wpisać imiona, nozwisko oroz informacje o funkcji
pelnionej przez poszczególnych członków organu kontro!i lub
nadzoru)

Nr telefonu 5O2384t77

Druk: MPiPs



Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1.Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami
samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w kraju i poza

granlcaml,
2. Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie
działań o charakterze socjalno-pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych
i terapeutycznych, terapii indywidualnej i grup wsparcia.
4, Przekształcenie instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w
samodzielne, kameralne grupy mieszkaniowe o charakterze rodzinnym w
kraju i poza granicą.

5. Pomoc finansowa i merytoryczna dla ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych, placówek opiekuńczo-Wychowawczych, resocja lizacyjnych,
socjoterapeutycznych i różnych form rodzinnej opieki zastępczej.
6, Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z

terapią, krajoznawstwem i edukacją kulturalną,
7, Organizowanie, prowadzenie i wspieranie wtasnych ośrodków
adopcyjno opiekuńczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w
tym placówek o charakterze rodzinnym.
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, wydawnictw dla
kadr ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych i resocjalizacyjnych w formie nieodplatnej w ramach
pozyskanych środków z funduszy publicznych.
Realizac.ja programów autorskich dotyczących indywidualnej pomocy
dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych i ich rodzinom.
9. Udzielenie pomocy materialnej i psychologicznej byłym wychowankom
placówek opiekuńczo-wychowawczym.

Drukl MPiP5



1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo NASZ DoM podejmowało następujące zadania;
-Organizacjakolejnej jużedycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej podnizwą,,GóraGrosza,,zktórej
to PozYskano Środki finansowe na działalność statutową prowadzoną w różnych formach poniźej
wymienionych,
- Udzielenie PomocY finansowej w formie darowizn pieniężnych na ściśle określone cele zawarte w
umowach z Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymidomami
dziecka.
- Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej w szczególności; środków czystości, artykułów
AGD, kosmetyków, drobnego wyposaźenia domu.
- Udzielanie PomocY merytorycznej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w
formie szkoleń dla personelu merytorycznego oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla 
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1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskozaćjednq lub więcej pozycji)

n najbliższe są5iedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

n gmina n województwo

D kilka gmin D kilka województw

n powiat Ę cały kraj

tr kilka powiatów § poza granicami kraju

2.L. Liczba odbiorców działań organizacji

(Nqleży oszacować liczbę odbiorców dzłołoń organizacji w okresie
sprowozdowczym, w podzioIe no osoby fizyczne i osoby prowne)

Osoby fizyczne 826

Osoby prawne t6

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

(N p, zwierzęta, zabytki)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.Ż. Uależy podać informocję na temdt puedmiotu dziołatności
nieodpłatnej organizacji w akresle sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem sferfu działa!ności pożytku pubIicznego, o l<tórych
mowa w ort, 4 usl7 ustawy z dnia 24 kwietnio 2003 r. a dziąłatności

publicznego i o wolontoriacie (DZ. lJ. Z 2070 r. Nr 234, poz.
7536, z późn. żm.}, d takźe.kodu/ów PKD 2007
od powladajqcego/ych tei działa!ności. Jeśti organizacja prowodzi
więcej niż 3 rodzaje dziołalności nieodplatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzojów dzialalności (podonie
moksymolnie 3 kodów), zaczynajqc od głównego przedmiotu
działolności

Sfera działalności pożytku
publicznego

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

mlodzieży

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

merytorycznej
placówkom
opiekuńczo-
wychowawczym,
rodzinom zastępczym i

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

adopcyjnych.
Utrzymywanie stalej
współpracy z

wlaściwymi organami
administracji publicznej
w zakresie pomocy
spoiecznej.
Udzielanie pomocy
merytorycznej dla
placówek opiekuńczo-
wychowawczych w
formie szkoleń.
prowadzenie szkoleń w
ramach pozyskanych
środków publicznych
dla kandydatów na
rodziny zastępcze.
prowadzenie ośrodków
Wsparcia Dziecka i

Rodziny PORT w
Słupsku iWroctawiu.

4.t, Qr ganizacja p rowa d z iła działa lność od platn ą pożytku pu b l icznego

.2. Należy podać informocję no temat przedmiotu działąlności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wroz ze
wskazaniem sfer/y działolności pożytku publicznego, o których
mowa w art.4 ust.7 ustowy z dnia 24 kwietnia 200j r. o działalności

publicznega i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007
od powiadojqcego/ych tej działalności. Jeś!i organizacjo prowadzi
więcej niż 3 rodzaje dziołalności odpłotnej, należy podać informację
na temot trzech głównych rodzajów działolnoŚci (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc ad głównego pnedmiotu
działalności

Sfera dziaialności pożytku
publicznego

Numer Kodu (PKD)

Druk: MPiPs



5, 1. Orga nizacja p rowadziła działalność gospoda rczą
{. lak
r Nie

Numer Kodu (PKD)

|5.2. UoleZy podać inIormocję no temat przędmiotu dzidłqlnaści
Igospodarczej organizacJi wraz z opisem tej dziołaIności w okresie
sptawozdawczym, a tade kodu/ów PKD 2007
odpowiodajqcego/ych tej działatności, leśli organizacja prowodzi
więcej niż 3 rodzoje dzio!alności gospodorczej, nateźy podać
informocję n.a temdt trzech g!ównych rodzojów dziolalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc od glównego przedmiotu
działalności

Przedmiot i opis działalności

85.59. B
IProwadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny

Izastępcze i adopcyjne oraz prowadzenie

Iszkolenia dla kandydatów na trenerów szkoleń
W ramach prowadzonej dziaialnoŚci
gospodarczej dla kandydatów na trenerów
PRlDE - Rodzinna Opieka Zastępcza.
Beneficjenci są rekrutowani z terenu całej
Polski. Prowadzenie szkoleń programem ,,
lndywidualne Plany Pracy z Dzieckiem i Rodziną''
skierowane do pracowników placówek 

]

opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju. i

W ramach szkolenia sprzedawane są 
l

uczestnikom podręczniki obowiązujące w 
l

programie szkoleniowym. 
l

58,79.7
I 
Pozostała działalność wydawnicza, Towarzystwo

INasz Dom w ramach prowadzonych szkoleń

Iwydaje materiaty szkoleniowe. Są to trzy

IpodrĘczniki dla trenerów oraz dwa dla

I 
kandydatów na rodziców zastępczych i

Iadopcyjnych. Pierwszy podręcznik PRlDE:
Rodzinna Opieka Zastępcza, drugi podręcznik
PRlDE Adopcja oraz trzeci podręcznik tylko dla
trenerów PRlDE do szkoleń z programu
zawodowych rodzin zastępczych. Podręcznik
dotyczy modułów dodatkowych do szkolenia
kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,
prowadzących rodzinne domy dziecka i

dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego.

lłl!łi§lirił:i!:ffĘ, §ł. :..,:.,,ł i :,.,, :: : ::;, :|:ł|

1, Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,495,764.22 zl

a} Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,172,066.Q7 zt

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z dzialalności gospodarczej
727,901,.ż7 zt

d} Przychody finansowe 2B,t29.40 zł

e) Pozostałe przychody
5,773,667.54 zl

iłił?i:
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2.1. Przychody z !% podatku dochodowego od osób fizycznych 2].,935,00 zł

2.2.Ze źródei publicznych ogółem; 5,0t7,626.27 zl

Druk; MPiPs



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

b} ze środków budżetu państwa
0.00 zl

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 5,07'J.,626.27 zł

d) ze środków państwowych funduszy celo,wych 0.00 zt

2.3. Ze źrodel prywatnych ogółem: 3,267,730.8t zł

a) ze skladek czlonkowskich 920.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 36,647.82 zI

c) z darowizn od osób prawnych
278,01,2.06 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2,952,t50.93 zl

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

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

2.4.Zinnych źrodeł l94,472.t4 zl

§#*{ffi
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3.1. Stan Środków pochodzących z 7% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień
roku sprawozdawczego 26,079.59 zł

3.2. WYsokoŚĆ kwoty pochodzącej zt% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem 26,079.59 zł

3.3. Działania, na które wYdatkowano środki pochod zące z !% 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 szczególowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, *ruur.*f,rrJll**,ł*
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

7 Dom Dziecka Nr ]. Warszawa Pomoc na cele bieżące 2,000,00 zł
2 Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom Mrągowo. Pomoc na potrzeby bieźące 2,500.00 zt

3 Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w krakowie. pomoc na potrzeby bieźące 1,000,00 zi
4 DomY dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom "Nasza Chata" w Przemyślu. Pomoc na potrzeby bieżące 1,000.00 zł
5 Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom we wrocławiu" pomoc na potrzeby bieżące 1,500,00 zł
6 Rodzina Zastępcza p. KoWalik Bytom, Pomoc na potrzeby bieźące 3,668.60 zi
7 Rodzina Zastępcza p. Chruślińscy Piaseczno. Pomoc na potrzeby bieżące 2,000.00 zł
8 Rodzina Zastępcza na rzecz oli Kobiałko. Pomoc na potrzeby bieŻące 2,000.00 zł
9 Zawodowa Rodzina Zastępcza K,Jastrząb, Pomoc na potrzeby bieżące 2,500.00 zl

10 Zawodowa Rodzina Zastępcza M.Biernacka, Pomoc na potrzeby bieżące 2,500,00 zl
1,1 Rodzina Niezawodowa A.Hawryluk Bohukały. Pomoc na potrzeby bieżące 2,500,00 zł

t2 Rodzinny Dom Dziecka M.Madej Nawsie Kołaczyckie, Pomoc na potrzeby bieźące 2,41,0.99 zl
j.3 Rodzina Zastępcza P.Manolow Warszawa. Pomoc na potrzeby bieźące 500.00 zł

Druk; MPiPS



4.t. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem; 8,622,647,92 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8,734,623.49 zl 0.00 zl

b) koszĘ z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zl 0.00 zł

c) koszty z §ltułu pt"owadzen ia działalności,gospoda rczej 97,4O9.99 zl

d} koszty finansowe 310.35 zt

e) koszty administracyjne 359,570.07 zl

f) pozostałe koszty ogółem 30,793.02 zł 0.00 zł

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

5. 1, Wynik działalności nieodptatnej poźytku publicznego -4,962,557.48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej poźytku publicznego 0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 24,49t.28 zł

w tym; wysokość środków przeznaczona na dzialalność pożytku publicznego 24,49I.28 zl
', '_ll:. ...:::.".tPl 1r "tł,i^:lTj.i,..łi ,'f," i. '.::
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1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Noleży wskozoć jednq Iub więcej pozycji wroz z kwotq
p r zyzna n e go zwoI nie n ia )

P z podatku dochodowego od osób prawnych

|7 z podatku od nieruchomości

l- z podatku od czynności cywiInoprawnych

|* z podatku od towarów i usług

|- z opłaty skarbowej

[- z opłat sądowych

f- z innych zwolnień, jakich:

|- nie korzystała

0.00 zł

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 nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art.23a
ust. 1ustawy zdnia29 grudnia t992r. o radiofonii itelewizji (Dz. U. z laLLr,Nr 43,poz.226,z
poźn, zm.|

I IaK

fi' l,Jie

f- własność

|- użytkowanie wieczyste

|* najem

P użytkowanie
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r
r

uzyczenle

dzierżawa

nie korzystała

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 jednq tub więcej pozycji)

r

'i lak
(* 

l.Jie

Druk: MPiPs



b) inne osoby

5. WYsokoŚĆ Pneciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego czlonkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4}

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
umowy cywil noprawnej, człon kowie organ u za rządzającego

,olontariusz powinien być ticzony tylko ia

3,4, Liczba WolontariuszY wykonujących świadczenie na rzeczorganizacji przez okres dłuższv niż 6
miesiecv
(KaŻdY wolontariusz Powinien bYĆ liczony tylko raz, niezależnle od liuby świodczeń wykonanych na necz orgonizacji w
okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi n. ńdrturiu
119tłly cvwil noprawnej, człon kowie orga n u zarządzającego

b) inne osoby

1,Łączna kwota wYnagrodzeń (brutto) wypłaconych przezorganizację w okresie sprawozdawczym 4,082j26.61 zł

a) z tytułu umów o pracę
3,757,745.14 zł

- wynagrodzenie zasadn icze 3,515,960.28 zł

50,744.00 zł

147,109.35 zł

43,931.51 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

324,381.47 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
ŚwiadczącYm usługi na Podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną dziatalnością
poźytku publicznego 317 ,341.47 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 317 ,341.47 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przezorganizację pracownikom oraz osobom
ŚwiadczącYm usługi na Podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną dzialalnością
gospodarczą orga nizacji

7,040,00 zl

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
AbY okreŚliĆ Przeciętfle miesięczne wynagrodzenie należy: 1,.zsumawgć wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciqgu
roku sPrawozdowczego (wliczojqc wynagrodzenie zosodnicze, nagrody, prei:mie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumawanq kwotę przez 12 (miesięcy)

4. WYsokoŚĆ Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne

12,824.87 zł

6, WYsokoŚĆ Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych"
niŻ organu zarządzającego, kontroli iub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentarz do punktu 4)

7. WYsokoŚĆ Przeciętne8o 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)

340,177.22 zł
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Wyja ś n ie n i a d otyczące wyn a g rodze n Zarządu : Wszyscy
Członkowie Zaządu otrzymują wynagrodzó nia wyłącziie z
tytułu wykonywanej pracy w organizacji na podstiwie

pracy określonym w umowie o pracę. Podobna zasada

umowy o pracę, natomiast nie otrzymują zadnego
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członkó Zarządu
lub Członka Organu Zaządzającego. Niektózv spośród
Członków Zaządu otrzymują wynagrodzenia Ź tyiułu uńO* ]

cywilno-prawnych pracując w projektach wykonywanych lprzez naszą organizację, Przy wykonywaniu prjcy z ivtułu l
umów cywilno-prawnych przestrzegana jest zasaóa 

lunikania podwójnego wynagradzania, cŹyli prace z tytułu l
umowy cywilno-prawnej wykonywane są poza czasem 

I

stosowana jest pzy umowach cywiIno-prawnych
zawieranych z tymi pracownikami organizacjij którzy
otrzymują wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w
projektach finansowanych dotacją, tak jak to opisano przy
wynagrodzen iach Członk ow Zarządu.

Ż, lnformacja na temat głównych reaiizowanych zaciań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
! rgo,u ,dri"iojq*go dotacji oraz kwotę przyininej dotacji)
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2 Pokrycie kosztów |Sfinansowanie kosztów
prowadzenia całodobowej Ifunkcjonowania Domówdla
placówki opiekuńczo- |Ozieci przy ul. Borkowskiej w
wychowawczej Domów dla IKrakowie
Dzieci w Krakowie, ul. lBorkowska l

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w krakowie

392,7ż9.43 zł

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

Sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci w Mrągowie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie t,294,751,39 zł

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

Sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci w Przemyślu

Urząd Miasta Przemyśl 915,052.88 zł

5 Pokrycie kosztów składek
zdrowotnych wychowa nków
w 20t6 r.

Uzupełnienie budżetu Domów
dla Dzieci w związku ze
zwiększoną liczbą dzieci
przyjętą do placówki w trakcie
roku 201,6

Wojewoda Podkarpacki 13,431.60 zl

6
I 
Dofinansowanie realizacji

I 
projektu pt:" Lubię siebie-

Ipotrafię nawiązywać

Ioo.vtv*n" relacje - trening

I 

kompetencji spotecznych w

I 

zakresie budowa nia relacji
rówieśniczych pomiędzy
dziećmi z instytucjonalnej
pieczy zastępczej a

rówieśnikami ze środowisk
zagrożonych bezradnością w
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych"

Dofinansowanie działalności
bieżącej Domów dla Dzieci w
Przemyślu

/r'ojewoda Podkarpacki 20,000.00 zł

7 Pokrycie kosztów
prowadze n ia całodobowej
placówki opiekuńczo-
wychowawczej Domów dla
Dzieci we wrocławiu

jfinansowanie kosztów
'unkcjonowania Domów dla
)zieci we wroctawiu

Urząd Miasta Wrocławia 7,730,708.84 z|

8 Realizacja projektu pod
nazwą ,,PORT" ośrodek
pomocy dla rodzin
zastępczych na terenie
miasta Stołecznego
Warszawy w latach 2014-
20I5

Udzielenie pomocy
merytorycznej dla rodzin
zastępczych na terenie
Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Społecznej

700,000.00 zł

9 Realizacja projektu pod
nazwą ,,PORT" ośrodek
pomocy dla rodzin
zastępczych na terenie
miasta Stołecznego
Warszawy w latach 2016-
2077

UdzieIenie pomocy
merytorycznej dla rodzin
zastępczych na terenie
Warszawy

Urząd Miasta Stoiecznego Warszawy
Biuro Polityki Spolecznej

35,661.44 zl

10 Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy Biuro Polityki
Spotecznej na Szkolenia dla
kandydatów na Rodziny
Zastępcze

Szkolenia dla kandydatów na
Rodziny Zastępcze

Urząd Miasta Stolecznego Warszawy
Biuro Polityki Spolecznej

9,150.00 zł

Druk; MPiP5



3, W okresie sPrawozdawczYm organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji
rządowej lub państwowe fundusze celowe

C Tak
ń' l,/i.

4. lnformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych ni ich realizaclę

1. w okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
f Tak

{ł Nie

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

1, Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej żo% udziatow lub akcji w kapita|e zakładowym lub co najmniej 20%ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Siedziba spółki o/o udziałów
lub akcji w

kapitale

% 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

Liczba kontroli
Państwowa lnspekcja Pracy w Warszawie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Dolnośląski urząd wojewódzki wydział polityki społecznej we wrocławiu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie

Matopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

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. 1ż23, z poźn.zm.) lub
rozPorządzenia Ministra Finansów z dnia ?3 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(MoŻna wpisaĆ w poniŻsze pote inne informacje, którymi orgonizocja chciałaby podzie!ić się z opiniq publicznq)
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W l i llkwańale 2017 roku kwota Pochodzącaz 1% podatku OocnoOowego została * cułos"i*youtro*unu *
1ąstęptlący sposób: Lp, lnstytucja. Kwota wydatku.'Cel wydatku
1.Dom Dziecka Nr-,l Warszawa i.00o,oo Pómoc na potz-eby bieżące
?.Porv dla Dzieci Mrągowo 8103,75 Pomoc na potrzeby aióZące'
3.Domy dla Dzieci w Krakowie 2.513,85 Pomoc na potzóby bieżące
1.Pory dla Dzieci ,,Nasza Chata"_ŁPrzemyślu 2.743,75 PÓmoc na potzeby bieżące
5.Domy dla Dzieci we Wrocławiu 2.513,85 iromoc na potrzeby biezące
6,Rodzina 4astępcza p.Kowalik Blom 2.475,0O Pomoc na pótrzebybieżące
7.Rodzina Zastępcza p. Chruślińsccy 1.484,80 Pomoc na pohzeby'bieżące
9 F:9l"e Z€ępcza p. Manołow 500,00 Pomoc na potzeby bieŹące
RAZEM 21.935,00

l.Niemasz, S.Socko,
D.Michalczyk, K.Lipska,

A.Ustrzycka, S.Ramczykowska,
H.Jednaszewska
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