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Data zamieszczenia sprawozdania

ToWARZYSTl/tlo NASZ Do M3.. Nazwa organizacji

2. Adres siedziby danei Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE Powiat WARSZAWSKl
kontaktowe

Gmina WARSZAWA-BlELANY Ulica AL. Z]EDNOCZENlA Nrdomu 34 Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA pocztowy Kod 0]_-830 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 2283Ą6053

Nr faku 228346053 E-mail §trona www www, naszdom,org.pt

kasik.wojcik@gmail.com

Data rejestracji w 3. Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu pożytkuorganizacji 
2006_05_19publicznego

5. Numer REGON 31022949100000 Numer 6. KRS 0000050053

lmię i nazwisko Fun kcja Wpisany do KRS

7. Skład organu zarządzającego organizacji lwoNA NlEMASZ PRZEWODNlCZĄCA TAK

ZARZĄDU
(Należy wpisać imiona, nazwiska inJormacje oraz o funkcji
pełnionej przez poszczególnych cztonków organu zarzqdzojącego) SYLWESTER SOĆKO WlcEPRZEWoDNlcZĄcY TAK

ZARZĄDU

DARlUSZ MlcHALCZYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

AGNlESZKA USTRZYCKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

HANNA JEDNASZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU NlE

KATARZYNA LlPSKA CZŁONEK ZARZĄDU NlE

SYLWlA BoRoWlEc CZŁONEK ZARZĄDU NlE

8. Skład organu,kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisoć imiona, nazwisko oraz int'ormacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków orgonu kontroli lub

nodzoru)
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PRZEWODNlCZĄCA

KoMlsJl REW|ZYJNEJ

cZŁoNEK KoMlsJl

REW|ZYJNEJ

ANDRZEJ TURLEWlCZ cZŁoNEK KoMlsJl

REW|ZYJNEJ

l.wzmacnianie więzi rodzinnych dzieci wychowujących poza się własnymi

rodzinami;

godne przeciwdziałanie 2. zwiększenie szans na życie oraz wykluczeniu

społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form
9. Cele statutowe organizacji przebywającej placówkach opieki zastępczej oraz w opiekuńczo-

( wychowawczych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
:pa Nnleży.:ałiśać cÄl ć" ńd dstow ie §tatutu rga n izaÄj i o { ) intelektualnie i fizycznie);

3. zwiększenie możliwości startu życiowego dla usamodzielnionych
pieczy wychowa nków zastępczej;

zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy

zastępczej;

pomocy poziomie5. tworzenie spójnego systemy dziecku rodzinie na i 

lokalnym, krajowym oraz współpraca w poza granicamitej dziedzinie 

kraju.

Towarzystwo realizuje swoje cele określone w 7 przez:§ 

1.Współpracę z i nstytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi

podmiotami.
10, Sposob rÄa l izaćj:i::cÄl ów statutowych órgan izacj i

głosu publicznych 2. Zabieranie w debatach w sprawach z zakresu

statutowej działalności Towarzystwa.(NaleŻy,Ópisać sposób reatizacji cetów ltotutowych orggnizĘi na
pomocy poprzez 3. Organizowanie dla rodzin w kryzysie prowadzenie

działań o charakterze socjalno-pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych

i terapeutycznych, terapii indywidualnej, grup wsparcia podobnych.i 

prowadzenie poradnictwa 4. Organizowanie i szkoleń, i wydawnictw w

zakresie rodzinnej opieki zastępczej i adopcji.

prowadzenie poradnictwa 5, Organizowanie i szkoleń, i wydawnictw dla

pomocy placówek kadr ośrodków społecznej, opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych.

6. Promowanie kameralnych form opieki zastępczej oraz indywidualnego
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 młodzieży połączonego z

terapią, krajoznawstwem i edukacją ku|tu ralną.

prowadzenie 9.0rganizowanie, i wspieran ie własnych ośrodków
placówek adopcyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, w placówektym 

pieczy o charakterze rodzinnym, ośrodków wspierania zastępcze) oraz

ośrodków edukacyj no-szkoleniowych.

progra 10. Realizację mów autorskich pomocydotyczących indywid ual nej 

przebywającym dzieciom w rodzinach zastępczych i placówkach

opieku ńczo-wychowawczych oraz resocjal izacyjnych i ich rodzinom.
pomocy 11. Udzielenie materialnej i psychologicznej byłym

pieczy wychowa nkom zastępczej.

12. Prowadzenie działalności badawczej i monitoringowej.

pożytku publicznego1. Opis dzialilności 
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podejmowało W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Nasz Dom następujące zadania:

- pod Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej nazwą,,Góra Grosza" z której to
pozyskano prowadzoną środki finansowe na działalność statutową w różnych formach poniżej

wymienionych.

- pomocy pieniężnych Udzielenie finansowej w formie darowizn na ściśle określone cele zawarte w
placówkami umowach z opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami1.1. OPiś §łównych

dziecka.pcdjĆtychdziafań 
pomocy - Udzielanie materialnej w formie rzeczowej w szczególności; środków czystości, artykułówprzez organlżację

AGD, kosmetyków, drobnego wyposażenia domu.

- pomocy placówek Udzielanie merytorycznej dla opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w
personelu pomocy psychologicznej pedagogicznej formie szkoleń dla merytorycznego oraz i dla

p|acówek,wychowan ków tych 

- publicznej pomocyUtrzymywanie stałej współpracy z właściwymi organami administracji w zakresie 

placówkom jak spotecznej opiekuńczo-wychowawczym oraz rodzinom zastępczym, również byłym

placówek, wychowankom tych którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

- Prowadzenie własnych domów na terenie w dla dzieci kraju: Ustce i Słupsku, we Wrocławiu, w

Mrągowie, Przemyślu oraz dwóch domów w Krakowie.

- pomocy poprzez prowadzenie Organizowanie dla rodzin w kryzysie działań o charakterze socjalno-
pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych i terapeutycznych, terapii indywidualnej grup i wsparcia w

ramach działań Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORTTowarzystwa Nasz Dom

działającego na miasta Stołecznego Warszawy - finansowanego terenie ze środków dotacji M.St.

Warszawy.

- przekształcenia Działania w zakresie instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w samodzielne
grupy jak kameralne mieszkaniowe o charakterze rodzinnym na terenie kraju również poza granicami

Ukraina/.

- prowadzenie poradnictwa Organizowanie i szkoleń, oraz wydawnictw w zakresie rodzinnej opieki

zastępczej i adopcji dla istniejących rodzin zastępczych i adopcyjnych w formie nieodpłatnej w ramach- 
pozyskanych publicznych.środków z funduszy 

- Prowadzenie gospodarczej programu działalności w formie szkoleń dla kadry trenerskiej ,,PRlDE: -
Rodzinna Opieka Zastępcza", PRlDE: Adopcja oraz PRlDE: Zawodowa Opieka Zastępcza, sprzedaży
podręczników wytworzonych we własnym zakresie. Prowadzenie programem szkoleń lPP ,,Metody -
lndywidualne Plany Pracy z Dzieckiem i Rodziną" adresowanym kadry placówek do opiekuńczo-

przelnaczony jest wychowawczych. Dochód uzyskany w ramach działalności w całości na cele
statutoWe.

- pomocy psychologicznej Udzielanie materialnej i wychowankom placówek byłym opiekuńczo-

wychowawczych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

- i placówek Pomoc finansową merytoryczną dla ośrodków adopcyjnych, opiekuńczo-wychowawczych,

resocjalizacyjnych, różnych socjoterapeutycznych i form rodzinnej opieki zastępczej.

- projektów Realizacja w Gruzji, Ukrainie o tematyce związanej z działalnością statutową,

publicznych.finansowanych dotacją ze środków 

- projektów,,Polska W ramach Pomoc" realizowanych w finansowanych przez Gruzji Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP Towarzystwo Nasz Dom współpracowało tam zarówno ze strukturami

rządowymijak gruzińskimi pozarządowymi, jak i samorządowymi i organizacjami takimi UNlCEF, Save

the Children, Child and Family Association czy Caritas. Współpraca ta zaowocowała reformą

pieczyw deinstytucjonalizacji Gruzji iuruchomieniu wielu nowych usług na rzecz dzieci i rodzin, wtym
placówek małych na wzór domów dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom

- W ramach podejmowanych poza granicami działań Polski Towarzystwo Nasz Dom współpracuje
również z Fundacją,,Błagopołłuczia projekty propagująceDitej" z Ukrainy, z którą realizowało 

deinstytucjonalizację, model małych domów dla dzieci orazrozwoj rodzinnej opieki zastępczej.
jest Fundacja wieloletnim partnerem Towarzystwa przestrzenie Nasz Dom, na kilku lat uczestnicząc w

pracach nad merytorycznymi zmianami w prawie pomocy ukraińskim w zakresie systemu dziecku i

rodzi nie.

jest - Towarzystwo Nasz Dom członkiem europejskiej organizacji która ma charakter,,Eurochild", 
lobbystyczny federalizuje wiele międzynarodowych i organizacji działających na rzecz dzieci z rodzin w
kryzysie. Współpraca ta zaowocowała podjęciem przezTowarzystwo Nasz Dom roli krajowego

jestkoordynatora europejskiej kampanii drzwi dla dzieci Europy", której celem ,,Otwarte 
deinsĘtucjonalizacja usług dla dzieci i rodzin. W ramach tej współpracy Towarzystwo Nasz Dom

przygotowało przeprowadziło i konferencję,,Rodzina a nie instytucja" w Sejmie Rzeczypospolitej Polski

w dniu 21 maja2QI4r.
- praw W zakresie dziecka Towarzystwo Nasz Dom współpracowało z Biurem Rzecznika Praw Dziecka.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, przysiółek)dzielnica, sołectwo, wieś, ffi 
gmina województwoffi m prowadzonej przez1.2. Zasięg terytorialny 

pożytku publicznegoorganizację działalności gmin kilka kilka województwffi, ffi 
lNnleżu vl<Lnzdl iadnn luh vliprpi:nnzłriil

2;1. Liczba,odbiorców organizacjidziałań Osoby fizyczne 1017

oszocawać.liczbę adbiorców działań organizocji W okfesie{Noleży 
prawne 54Osoby podziale prawne)spr.awazdawczym, w na osoby i osoby fizyczne 

2.2. lnformacje na temat

innych wymienionych w{niż 
nie dotyczypkt 2.1) odbiorców, na rzecz

których oĘanizacla,działała

(N p. zwierzęta, zabytki)

fr Tak

prowadziła pożytku publicznego3.1, Organizacja działalność nieodpłatną f-"tJie

przed pożytku (PKD)Sfera działalności mi ot,działa lności Numer Kodu 
podoć przedmiotu 3.2. ł,laleiy infoffiocję fia temat dziołolności publicznego

rtlęUupluLlIęJ uIguIllćuLJl W urlęjlę ,pIuwuzuuWLlytłlł wIua !ę
pożytku publiclnego, wskozaniem sfer/y działotności o których

ffiowo W art 4 ust.I ustawy ż dnia 24 kwietnig 2003 r; o dzigłolnośCi

pożytku publianego poz,io wolontoriocie (Dz, z 2a70 r, Nl234, U. 

późn. 7535, z zm,), o tokże kodu/ów ttil} 3§l}7

powiodojqcego/ych prowa od tej działol ności. Jeśli organizacja dzi
podacwięcej niż 3 rodzaje dziołolności nieodpłatnej, noleży 

inf§rmgcję na tnech głównych rodzaiów (podanietęmlt działalności 
głównego przedmiotumaksymalnie 3 kodów), zdclyndiqc od 

działalności
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Wspieranie rodziny i Prowadzenie własnych |87.90.Z
pieczy systemu zastępczej innowacyjnych

placówek opiekuńczo-

-Wychowawczych 

Domów dla Dzieci na

terenie całego kraju,

autentycznie

zorientowanych na

potrzeby dzieci i ich

rodzin. Praca z rodziną

dzieci w obszarze

reintegracji rodziny.

Współpraca z

asystentami rodziny.

pomocyUdzielanie 

finansowej i

merytorycznej

placówkom

opiekuńczo-

wychowawczym,

rodzinom zastępczym i

byłym wychowankom

znajdującym się w

trudnej sytuacji

życiowej. Aktywny
pracach udział w nad

metodami pracy z

młodzieżą będącą w

procesie

usamodzielnienia.
prowadzenie ośrodka

wsparcia dla rodzin

zastępczych i

adopcyjnych.

wspierającego rozwój

rodzinnych form pieczy

zastępczej. Aktywny

udział w kampaniach

społecznych na rzecz

promowania

rodzicielstwa

zastępcze8o.

Utrzymywanie stałej

współpracy z

właściwymi organami

publicznejadministracji 

w tym szczególnie z

lokalnymi samorządami

w zakresie pomocy

placówkomspołecznej 

opiekuńczo-

wychowawczym i

rodzinom zastępczym.

Wpieranie rodzin

zastępczych z terenu

całego kraju w zakresie

pomocy materialnej,

wpleranla rozwoJu

zdrowotnego i

społecznego ich

podopiecznych.

Druk: MPiPs



pomoc spoleczna, w tym 1. Udzielanie pomocy
pomoc rodzinom i osobom merytorycznej

w trudnej sytuacji placówkom opiekuńczo

życiowej oraz wychowawczym,- 
wyrównywanie szans tych szczególnie w zakresie

rodzin i osób wspierania kadry

pedagogicznej w

obszarze superwizji

konsultacyjnej oraz

szkoleń. szkolenia z

zakresu podstaw

metodyki pracy

opiekuńczo -
wychowawczej oraz

pogłębionej pracy z

dzieckiem trudnym.
pomoc kadrze

merytorycznej w

zakresie rozumienia

procesów grupowych w

pracy obszarze z

dzieckiem i w obszarze

pracy zespołów

wychowawczych,

2. Pomoc

psychologiczna i

pedagogiczna dla

wychowanków

placówek opiekuńczo -
wychowawczych.

3. Prowadzenie szkoleń

w ramach pozyskanych

publicznychśrodków 

dla kandydatów na

rodziny zastępcze.
prowadzenie szkoleń i

programów wsparcia

dla rodzin zastępczych,

adopcyjnych i

przeżywających

trudności.

4. 1. prowadziła płatną Organ izacja działa l poźytku publicznegoność od 

pożytkuSfera działa l ności (PKD}Numer Kodu 
publicznegopodać 4.2. aaleiy informocję przedmiotu na temąt dzialalności

odpłatnej orgonizacji w okresie sprańozdawczym, wroz ze

wskazoniem pażytku publicznega, sfer/y dżiałolnośti którycha 

mowo w ort. 4 ust.7 uśtowy z dnia 24 kwietnia żOał r. o działalności
pożytku pubticzneEo i wolontnriocię, kodu/ów o o także !'§]} ź{}ł?

powi od odoj tej działa l ności. Jeśli órgo n i zacj a prowadziącego/ych 
więcej niż 3 rodzaje.dziołaIności padać odpłatnej, należy informację
na temot trzech głównych (podanierodzajów działalności 

maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc głównego pnedmiotuod 
, działatności ']:

p 5. 1. Organizacja rowadziła działal gospodarcząność 
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(PKD)Numer Kodu Przedmiot i opis działalności

5,2, Należy podać informację na przedmiotu temat działoIności 85.59. B 1. Prowadzenie prowadzonejszkoleń w ramach 
gospodarczej organizacji wroz z opisem tej działolności w okresie

działalności gospodarczej dla kandydatów nasprawozdawczym,atakżekodu/ów,ljś]l;{j{ji 
:,

trenerów Rodzinna PR|DE Zastępcza.Opieka odpowiadajqcego/ych tej d ności. prowadzi - ziołol Jeśti organizocjo 

więcej niż 3 rodzoje gospodarczej, podać jest dziołalności należy Program PRlDE licencjonowanym przez
infarmocję na temat trzech głównych (podanierodzojów dz!łłalności programem, Towarzystwo Nasz Dom który
maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc od głównego pnedmiotu

został zatwier dzony przez M i n iste rstwo Po l ityki
dzjałalności

Społecznej. Beneficjenci są rekrutowani z terenu

całej Polski.

2. Prowadzenie szkoleń programem ,/

lndywidualne Plany Pracy z Dzieckiem i Rodziną"

pracowników placówekskierowane do 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju.

W ramach szkolenia sprzedawane są

uczestnikom podręczniki obowiązujące w
programie szko|eniowym.

przychodów 1". Łączna kwota organizacji ogółem z rachunkiem wyników/zysków i strat) 12,619,942.05 {zgodnie z,

a) Przychody,,z,dżiałalności pożytku publicznegonieodpłatnej 72,384,104.17 zł

b} Prżychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

Przychody dżiałalności gospodarczejc) z I79,600,59 zł

d) Przychodyfinansowe 6,086.18 zł

przychodye) Pozostałe 50,151.11 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35,965.21zl

publicznych 2.2. Ze źrodeł ogółem : 9,31,4,335.28zł

a) ze środków europejskich przepisów publicznychw rozumieniu o finansach 47,288.93 zł

państwab) ze środków budżetu t,t94,5l4,48 zł

jednostek c) ze środków budźetu samorządu terytorialnego 8,078,53t.87 zl

państwowych d) ze środków funduszy celowych 0.00 zł

2.3. Ze źradeł prywatnych,ogółem: 3,026,978.73 zł

a) ze składek członkowskich 5,210.00 zł

b} z darowizn od osób fizycznych 40,889.00 zł

prawnychc) z darowizn od osób 335,024.44 zł
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publicznej (zbiórek publicznych, d) z ofiarności kwest) 2,645,855.29 zł

e) ze spadków, zapisów 0.00 zł

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

2,4. Z innych źródeł 242,662.83 zl

pochodzących podatku 3.1. Stan środków na pierwszy z 1% dochodowego od osób fizycznych dzień
0.00 zł

roku sprawozdawczego

pochodzącej podatku 3.2. Wysokość kwoty z 1% dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
35,965.27zł

w okresie sprawozdawczym ogołem

pochodzącezt% podatku 3.3. Działania, na które wydatkowanośrodki dochodowego od fizycznych osób w okresie
(w pkt przeznaczone sprawozdawczym szczególności określone w l1.1.1), oraz szacunkowe kwoĘ na te działania

pomocy 7 Udzielenie finansowej w formie darowizn pieniężnych na ściśle określone cele zawarte w 1-,57t.40 zł

placówkami umowach z opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi

domami dziecka

pomocy pieniężnych 2. Udzielenie finansowej w formie darowizn na ściśle określone zawarte cele w 3,544.50 zł
placówkami umowach z opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi

domami dziecka

pomocy pieniężnych 3 Udzielenie finansowej w formie na darowizn ściśle określone cele zawarte w 2,674.60 zł

placówkami umowach z opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi

domami dziecka

przepisów podatku 3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu o dochodowym od przez podatnikówosób fizycznych, w5kazane 

podatku pożytku publicznego dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja wydatkowała najwięcej środków
pochodzących podatku z 1% dochodowego w okresie wraz sprawozdawczym z wydaną kwotą

1 Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo zprzeznaczeniem Osińskich na uzupełnienie 1,,57t,40 zł

potrzeby wydatków na codzienne w utrzymaniu wychowanków

2 Darowizna dla Rodziny Zastępczej Pana zprzeznaczeniem Janusza Kowalika na uzupełnienie 3,544.5O zł

budżetu wydatków na utrzymanie wychowanków wydatki na odzież, obuwie, leki itp.- 

3 Darowizna dla Rodziny Zastępczej Barbary z przeznaczeniem Chruścińskiej na uzupełnienie 2,674.60 zł

budżetu wydatków na utrzymanie wychowanków wydatki na leki itp.odzież, obuwie, - 
t::tB,'lfl illi{|.iii.\_\_
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4-1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 12,610,639.6O zł 35,965.2Izł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej pozytku publicznegodziałalności L7,680,4I9.Iżzł 35,965.2Izł

prowadzenia pożytku publicznegob} koszĘ z tytułu odpłatnej działalności 0.00 zł 0.00 zł

prowadzenia gospodarczejc) koszty z tytułu działalności t73,424.23 zł

d) koszty finansowe 39,003.73 zł

e) koszty administracyjne 684,735.25 zł

pozostałe f) koszty ogółem 33,057.27 zł 0.00 zł

4.2. Kos}ty kbiłTpanii inffficyjnej kiv,y,a ł Hłi l§ 
rą:..l 28,174.7Izł

dochódówąÓ,oa osOr iizvczryffiX I::, 
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poŻytkugospodarczej pożytku publicznego lub działalności organizacji odpłatnej i nieodpłatnej 5. Wynik działalności 
publicznego w okresie sprawozdawczym ,

703,685.05 złpoźytku publicznego5.1. Wynik działalnośći,nieodpłatnej 

0.00 z,|pożytku,publicznego5.2, Wynik działalności odpłatnej 

6,176.36 ztgospodarczej5.3. Wynik działalności 

6,176.36 złpublicznegopożytku przeznaczon,a na działalność w tym: wysokość środków 

==,N**i,l 
2,063.00 złprawnychpodatku od osób z dochodowego l-łr 

1,665.00 zł
podatku nieruchomościz od N*+ 

859.50 złpodatku od czynności cywilnoprawnychz P 
korzystała z następujących, 0.00 zł1. Organizacja podatku od towarów i usługz |* 

zwolnień
0.00 zł

z opłaty skarbowej|* 
jednq pozycji (Noleży lub więcej wraz z kwotqwskazać 

0.00 złp q i rzyzna n e o zwo l n i e n a ) z opłat sądowych!* 
0.00 złjakich:zwolnień, z innych |* 

nie korzystałal* 

jednostki przez pubticznejprawa informowania korzystała z do nieodpłatnego 2. organizacja a Tak
publicznego, pożytku ań. 23aprowadzonej zgodnie z nieodpłatnej i te|ewizji o działalności radiofonii 

fł Nie(Dz. poz,2ż6, zgrudnia i telewizji U. z 2O1,t r, Nr 43, 29 1992 r, o radiofonii ust. 1 ustawy z dnia 

późn. zm.)

własnośćl* 

uŻYtkowanie wieczYste|- zasadach nabycia na szczególnych korzystała z uprawnienia do 3. orBanizacja 
z zasobu prawa prawa użWkowania \Ą/iecży§tego nieruchomoŚci własności lub najemf* 

jednostek lub nazawarła Państwa tub samorządu terytorialnego, Skarbu 
użytkowania, uŻytkowaniepodmiotami publicznymi umowy preferencyjnych warunkach z l- 

jej przysługuje w do tychlub użyczenia i odniesieniu najmu, dzierżawy 
prawol następujące nieruchomości 

r.:"-*I 
jednq pozycji)(Nateży wskazać lub więcej 

nie korzystała{* 
::::::::::::.9|ł ,]: |ł|l l |l|| ]l]].]l:::l]::.]:!$l\\\\:::::::i.\\1ti ll l 

Ęfffl$dllil,l|l||ll,,E=

pracypodstawie na stosunku w organizacji 1.1, Liczba osób zatrudnionych 
podśtdwie no śtosunku(W nolÄży uwzgtędfiić W1zyśtkie osoby zdtrudnione w organizacji odpowiedzi 176.0 osób

jeŚli juŻ nawet nie sq zotrudnione wprocy (etat w okresie sprawozdawczym, obecnie lub częśc etatu) 

orgonizacji)

przeciętna przeliczeniu podstawie stosunku prary w nana liczba zatrudnionych w organizacji 1.2. 

pełne etaty
]-44.5 etatówpodstawie pracy zatrudnione na stosunku Wzsumowac wszystkie osoby (Aby przeciętne zotrudnienie noleży określić 

np.0,5 w(wraz części etotu, z ułomkami odpowiadajqcymi poszczególnych miesiqcoch w okresie sprawozdowczym 
podzieliĆ przez 72. Wynikzatrudnionych z 12 miesięcy i przypadku pót dodać da siebie sumy osoby zotrudnionej na etatu), 

po przecinku)do 1 miejsco wpisoć z dokładnościq 
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1.3. Liczba osób w organizacji podstawie świadczących usługi na umowy cywilnoprawnej 123.0 osób

t' lEP.

2.1, posiada Organizacja członków r- Flie

99.00 osób fizycznych
^-^^ ^,L^^l,A,., JP 4g5|v

prawnych0.00 osób 

3.1, Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy # Tak(Zgodnie z ustowq z dnia 24 kwietnia pożytku publicznego 2003 r. o działalności i wolontariacie, o wolontariuszami sq osoby
które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonujq świadczenia na rzecz fizyczne, organizacji, niezależnie od tego, czy sq to l* r,Jie

osoby niezwiqzane z organizacjq, członkowie, pracownicy, podstawie osoby świadczqce usługi na umowy cywilnoprawnej
przedstawiciele czy włodz organizacji)

3,2. Liczba wolontariuszy wykonujących przez świadczenie na rzecz organizacji okres krótszv niż 30

dni
12.00 osób

(Każdy powinien w1lofttańusz być liczony tylko ruz, niezo]eżnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organimcji w
pracy)okresie sprawozdawczym i czasu 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące podstawieusługi na 
8.00 osobW umowycywilnoprawnej, członkowieorganu zarządzającego

'ł
b} inne osoby 4.00 osób

3.3. Liczba,wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesiecv

41.00 osób
pawinien watontariusz być liczony raz, niezależnie od {Każdy liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizocji wĘlko 

okresie sprowozdawczym)

pracownicy a) członkowie organizacji, podstawieorganizacji, osoby świadczące usługi na 
32.00 osóbW umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby 9.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższv niż 6
miesiecv

47.0O osób
(Każdy wolontariusz powinien byĆ liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczy m)

pracownicy a) członkowie organizacji, organizacji, osoby świadczące podstawieusługi na 
46.00 osóbW umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

f
b) inne '1,00 osoby osób

'J-.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) przez wypłaconych organizację w okresie sprawozdawczym 5,920,059,33 zł

a) z pracętytułu umów o 5,280,523,43 zł

wynagrodzenie zasadnicze 4,961,454,44 zł

- nagrody 70,513.36 zł

premle- 214,421.35 zł

inne świadczenia 34,134,28 zł

b) z tytułu umów rywilnoprawnych 639,535.90 zł
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ż. Łączna kwota wynagrodzeń przez pracownikom wypłaconych organizację oraz osobom
podstawie Świadczącym usługi na umowy cywilnoprawnej, prowadzoną w związku z działalnością 553,403.74 zł

pożytku publicznego

prowadzoną a) w związku z pożytku publicznegodziałalnością odpłatną 0.00 złw 
tYm: prowadzoną b) w związku z działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 553,403.74 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez pracownikom organizację oraz osobom
podstawie świadczącym usługi na umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 37,476.56 zł

gospodarczą organ izacji

przeciętnego 4. Wysokość miesięcznego (brutto) wynagrodzenia wypłaconego członkom organu

zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie premie zasadnicze, nagrody, i inne

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 36,593.78 zł
Aby przeciętne okreśtić miesięczne wynagrodzenie noleży: 1.zsumowoć wszystkie kwoty wynagrodzeń wyptacone w ciqgu

(wliczojqc roku sprowozdowczego wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne); podzielić przez (miesięcy)2. zsumowonq kwotę 12 

pneciętnego 5, Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie premie zasadnicze, nagrody, i inne świadczenia oraz

5,822.45 zł
umowy cywilnoprawne
(patrz punktu komentorz 4)do 

przeciętnego 6. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,

niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zł0.00 

premie zasadnicze, nagrody, i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz punktu komentqrz do 4)

przeciętnego 7. łVysokość (brutto) miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
493,338.28 zł

podstawie świadczącym usługi na umowy cywilnoprawnej
(potrz punktu komentoĘ do 4)

8. Wysokość najwyższego (brutto} miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie premie zasadnicze, nagrody, i inne świadczenia oraz 17,965.90 zł
umowy cywilnoprawne

9. Wysokość najwyższego (brutto) miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie premie zasadnicze, nagrody, i inne świadczenia oraz 8,360.00 z,

umowy cywilnoprawne

10, Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia członkom innych,{brutto),wypłaconego 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 000zł

premie zasadnicze, nagrody, i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11. Wysokość najwyższego miesięcznego (brutto) wynagrodzenia wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, premie nagrody, i inne świadczenia, oraz 19,570.60 z]

wynagrodzenia wypłaconego podstawie osobom Świadczącym usługi na umowy cywilnoprawnej

Wyjaś n ien ia dotyczące wynag rodze ń Zaządu: Wszyscy
12. członkowie Zaządu otrzymują wynagrodzenia Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń wyłącznie z
(Możno podzielić publiCZnq tytułu wykonywanej pracy podstawiesię z opłniq dodatkowymi uwogami dotyczqcymi w organizacji na 
poziomu lub konstrukcji wynogrodzeń w organizocji, wówczos noleży wpisac pracę, umowy o natomiast nie otzymują zadnego

przygotowane pole)te uwagi w wynagrodzenia pełnienia z tytułu funkcjiczłonka zażądu
lub członka organu zauądząącego. Niektózy spośród
członków otzymują Zarządu wynagrodzenia z tytułów

pracując projektachumóW cywilno-prawnych W 
przez wykonywa ny ch naszą orga n izacj f i nansowa nychę 

dotacją rządową lub samorządu terytorialnego. Przy
pracy wykonywaniu z tytułu umów cywilno-prawnych

przestrzegana jest zasada podwójnegounikania 
Wynagradzania, place czyli z tytułu umowy cywilno-prawnej

poza pracy wykonywane są czasem określonym w umowie
pracę. jest o Podobna zasada przy stosowana umowach

cywi l no-prawnych zawiera ny p ch z tym i racown ikam i

organizacji, któzy otzymują wynagrodzenia z tytułu
projektach jakuczestniczenia w finansowanych dotacją, tak 

przy to opisano wynagrodzeniach członków Zarządu,
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f Tłk
pożyczek 1,, Orgańizacja udzielała pieniężnych tr tJie

poźyczek 2. Wysokość, udziel onych 0.00 zlPieniężnych

podstawa 3. Statutowa przyrnania pożvczek pieniężnych

ż.,l1l#!. ?llł NNY,l{[ffiW.=
i*|!l:')łu§§§ir}ti§\'§l\'§Bl*!il§ji*t|N;V lWffiiłffifuii zleconej oĘ#$

spratmzdaurczym ,ffi
ćł Tak

1. Organizaćja realizowała zadania zlecone prżez organy:jednostek samorządu terytorialnego r ltlie

2. lnformacja na teńat,,głównych realizowanych zadań i kwot dotacji ótżyman|ch na ich realizację
jego (Należy podać zadania, główny(-e) cel(e}, nazwę organu udzielajqcego dotaćji:oraz kwatę,przyznanej ąozwę dotacji)

Lp Nazwa zadania CeI{-elrrdrn', Nazwa organu udziel*jące§o dotacji Kwota

7 Pokrycie kosztów sfinansowanie kosztów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 486,743.90 zł

prowadzenia całodobowej funkcjonowania Domu dla Kraków

placówki przy opiekuńczo Dzieci ul. Rucianej w

wychowawczej Domów Krakowie.dla

Dzieci w krakowie ul Ruciana

6.

2 Pokrycie kosztów sfinansowanie kosztów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4It,21,4.87 zI

prowadzenia całodobowej funkcjonowania Domu dla Kraków

placówki przy opiekuńczo Dzieci ul. Borkowskiej w

wychowawczej Domów dla Krakowie

Dzieci w krakowie ul

Borkowska

3 Pokrycie kosztów sfinansowanie kosztów Starostwo Powiatowe w Mrągowie 1-,308,9t7.94 zl
prowadzenia całodobowej funkcjonowania Domu dla

placówki opiekuńczo Dzieci w Mrągowie.

wychowawczej Domów dla

Dzieci w Mrągowie

4 Pokrycie kosztów sfinansowanie kosztów Urząd Miasta Przemyśl 1,013,851.00 zł
prowadzenia całodobowej funkcjonowania Domu dla

placówki opiekuńczo Dzieci w Przemyślu.

wychowawczej Domów dla

Dzieci w Przemyślu

5 Konkurs Wojewody Wygranie konkursu Wojewody Wojewoda Podkarpacki ]_0,000.00 z,

Pod karpackiego,, Między Podkarpackiego,, Między
rodzicami a nastolatkami rodzicami a nastolatkami - -
budowanie bezpiecznych budowanie bezpiecznych relacji

relacji między dziećmi z placówekmiędzy dziećmi z 

placówek opiekuńczo- opieku ńczo-wychowawczych a

wychowawczych a ich ich rodzicami

rodzicami."

6 pokrycie Dotacja na kosztów Uzupełnienie budżetu Domów Wojewoda Podkarpacki L4,976.00 zł
składek na ubezpieczenie Dzieci w dla związku ze

zdrowotne wychowanków zwiększoną liczbą dzieci

przyjętą placówki Domów dla Dzieci w do w trakcie

Przemyślu roku 2014
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7 Pokrycie kosztów sfinansowanie kosztów Urząd Miasta Wrocławia 1,239,464.93 zł
prowadzenia całodobowej funkcjonowania Domu dla

placówki opiekuńczo Dzieci we Wrocławiu.

wychowawczej Domów dla

Dzieci

we wrocławiu

8 Pokrycie kosztów sfinansowanie kosztów Starostwo Powiatowe w Słupsku 2,726,847.7I zł

prowadzen ia całodobowej funkcjonowania Domu dla

placówki opiekuńczo Dzieci w Ustce i Słupsku.

wychowawczej Domów dla

Dzieci

w Ustce i Słupsku

projektu pod pomocy9 Realizacja Udzielanie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 760,000.00 zł

nazwą PORT ośrodek merytorycznej dla rodzin Biuro Polityki Społecznej,, 

pomocy dla rodzin zastępczych na terenie

zastępczych na terenie Warszawy

miasta Stołecznego

Warszawy"

s Tak
W sprawozdawczyń,organizacja prżez 3. okresie realizowała zadania,,z[econe organy administracji

łpaństwowe |Jierządowej lub fuńdusze celowe

4, lnformacja na ternat reafizowanyćh zadań i kwot dotacji otr_zymanych na ićh, realizację
(Należv podoć głównv(-e) nazwe zadanio, nozwe ieoo cetLd. oraanu udzielaiąceao dotacii oraz kwote orzvznanii dotatcii)

tp Nazwa zadania Cel(.e) zadania Nazwa organ:u udzielającego dotaćji KWota

projektu projektu1 Realizacja Sfinansowanie działań M inisterstwo Spraw Zagranicznych 959,505.00 z,

wykonywana na terenie według umowy RPdotacji

Gruzji PN,,Rozwój małych Ministerstwa Spraw
jako domów dla dzieci ważny Zagra n icznych RP 29O /201-4

procesie etap w de

i nstytucjonal pomocyizacji 

dzieciom i rodzinie w Gruzji"

2 Realizacja Projektu PN Sfinansowanie działań projektu ze środków Ministerstwa Spraw ż44,834.00zl
systemu opieki w8 umowy dotacji nr Zagranicznych za pośrednictwem,,Reforma 

nad dziećmi na ukrainie KWOO4lWDl2014 ze środków Fundacji Solidarności
poprzez wykorzystanie Ministerstwa Spraw Międzynarodowej
polskich doświadczeń Zagranicznych za

pośrednictwem Fundacji

Solida rności M iędzynarodowej

projektu3 Realizacja Projektu Moc Sfinansowanie działań Fundacja im. Stefana Batorego 100,000.00 zł,,Po 

do konsultanta" w ramach według umowy dotacji

programu Obywatele dla dotyczącej wniosku nr E2/0632

Demokracji. ze środków Mechanizmu

Fina nsowego Eu ropejskiego

Obszaru Gospodarczego za

pośrednictwem Fundacji im.

Stefana Batorego

projektu 4 Realizacja Wzrost kompetencji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 29,400.79 zł-
konferencje w miastach pracujących specjalistów z w warszawie finansowana z

według - europejskich rodzinami zastępczymi dalsza funduszu Unii Europejskiej.
programu PN projektuUczenie się reaIizacja ,, 

przez całe życie" rozpoczętego w 2013 r.

Druk; MPiPs



r Tah

]_. W okresie sprawozdawczym publiczneorganizacja realizowała zamówienia 
1,1ie

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

przedmiot Lp zamówienia Nazwa organu Kwota

Rl§§Ns.ffi
;:::\\\trl\\\\\\\\\\\ 

\ffi\

1. Wykaz spółek, w których posiada organizacja co najmniej 20% udziatow lub akcji w kapitale zakładowym lub najmniej co 20%

głosów ogólnej liczby w organie stanowiącym spółki

tp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów Yo udziału w ogólnej

lub głosówakcjiw liczbie 

kapitale

jest 2. Wykaz fundacji, których organizacja fundatoreń

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

Lp Organ kontrolująry Liczba kontroli

7 Urząd Miasta Wrocławia I

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu 1

3 Państwowy Powiatowy l nspektor rny Sanita Słupsk 5

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Słupsk 1

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku 1

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 1-

7 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1

8 Państwowa lnspekcja Pracy w Warszawie 7

4. przeprowadziła Organizacja badanie podstawie spr:awozdania finansowego na ustawy z dnia 29
Takwrześnia 1994,r. (Dz. Brachunkowości U. z 2009 r. N,r,:152, zm.) lub§oz.7ż23,zpóźn, rrozporządzenia Ministra Finansów grudnii z dnia 23 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania FJie

sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. poz.2852|U. Nr 285, 

5. Dodatkowe informacje
(MoŻna poniższe pole wpisaĆ w inne int'ormocje, którymi podZielić publicznq)orgonizocja chciołoby się z opiniq 

hł,/>Wiceprzelpo$n icz Zanądlący Ir'ra, ],Jt,* i, _,, _
Sylwesti-r Soćko - ! tt \%W,-J* 


