
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica MAGNOLIOWA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-669 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 85-663-01-41

Nr faksu E-mail 
sprid.szansa@gmail.com

Strona www www.szansabialystok.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-05-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05212224000000 6. Numer KRS 0000099022

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ELŻBIETA MARTA 
DALLEMURA

PREZES TAK

MONIKA GRABOWSKA-
PAWILCZ

WICEPREZES TAK

MAGDALENA 
DUBANIEWICZ-
KIEŁCZYŃSKA

SEKRETARZ TAK

MARTA WĘCEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANNA BOROWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BRONISŁAWA 
TOMASZEWSKA

PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

DARIUSZ KOZERSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Świadczenie pomocy socjalnej, psychologicznej i prozdrowotnej 
rodzinie.
2. Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoprofilaktyki, 
ochrony i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, psychoedukacji, 
resocjalizacji, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki 
zastępczej.
3. Wspieranie środowisk zawodowych, instytucji oraz organizacji 
społecznych świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną 
rodzinie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. działalność nieodpłatną:
1) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
2) prowadzenie działań charytatywno-opiekuńczych,
3) współpracę ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi, 
instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, uzależnionym, 
niepełnosprawnym.

2. działalność odpłatną:
1) prowadzenie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 
readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych oraz działań z zakresu 
przystosowania zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych 
zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych 
biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,
2) prowadzenie opieki całodobowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych 
biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, 
wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, 
uzależnionych, niepełnosprawnych,
4) prowadzenie działań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej,
5) prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodzin,
6) prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych dla studentów i 
absolwentów nauk społecznych oraz innym podmiotom z zakresu 
przeciwdziałania niedostosowaniu i  patologiom społecznym,
7) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych 
biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych,
8) wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów 
zawodowych w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem, 
wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, 
uzależnionymi, niepełnosprawnymi,
9) wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
10) organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
11) prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
12) prowadzenie działań  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego,
13) prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
14) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
15) prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania,
16) prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego,
17) prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej,
18) prowadzenie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa,
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

800

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

19) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
20) prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
21) prowadzenie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
22) prowadzenie działań na rzecz na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn,
23) prowadzenie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
24) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i 
praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji,
25) prowadzenie edukacji przedszkolnej,
26) prowadzenie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania podjęte przez Stowarzyszenie:
1. prowadzenie środowiskowych programów psychoprofilaktycznych skierowanych do społeczności 
lokalnych: 
- prowadzenie dwóch specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci
w wieku szkolnym; dzieci w wieku od 5 do 13 lat, grupy w placówkach mają podział wiekowy na grupę 
starszą i młodszą, umiejscowione są na sąsiednich osiedlach w tym na osiedlu socjalnym,
- prowadzenie placówki wsparcia dziennego skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym, placówka 
prowadzona jest w formie opiekuńczej i zajmuje się dziećmi w wieku przedszkolnym pochodzących z 
rodzin wielodzietnych, mających różne problemy w codziennym funkcjonowaniu (przemoc, 
uzależnienia, problemy socjalne, społeczne)
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego podopiecznym świetlic (w formie kontynuacji pracy w 
placówkach na miejscu oraz trzytygodniowych obozów stacjonarnych skierowanych do dzieci 
młodszych oraz wędrownych skierowanych do grupy starszej)
- wspieranie rodzin przeżywających problemy życiowe (ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze, 
społeczne, uzależnienia), marginalizowanych społecznie, w ramach terapii środowiskowej, poprzez 
działania terapeutów środowiskowych, którzy spotykają się z rodzinami w miejscu ich zamieszkania, 
wspólnie ustalają zakres świadczonej pomocy
- działania służące integracji społeczności lokalnej: festyny rodzinne, ogniska integracyjne, wymiany 
sąsiedzkie.
2. prowadzenie indywidualnych konsultacji i spotkań terapeutycznych dla rodzin borykających się z 
problemami natury emocjonalnej,
3. prowadzenie szkoleń i praktyki zawodowej dla wolontariuszy: studentów i absolwentów kierunków 
społecznych poprzez prowadzenie zintegrowany program bezpłatnych staży obejmujących 
przygotowanie merytoryczne, warsztat uwrażliwiający oraz działania praktyczne;
4. propagowanie standardów pracy merytorycznej w środowisku zawodowym (organizacja konferencji i 
szkoleń skierowanych do wolontariuszy oraz osób związanych zawodowo z szeroko rozumianą pomocą 
społeczną).
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

1. Organizacja imprez 
dla społeczności 
lokalnych m.in. 
pikników, ognisk i 
festynów. Imprezy mają 
na celu zwiększenie 
zaufania społecznego, 
integracji społeczności 
lokalnej osiedli, na 
których stowarzyszenie 
działa. Są doskonałą 
okazją do promowania 
pozytywnych wzorców 
życia rodzinnego oraz 
promocji działań 
organizacji. W 
programie takich 
imprez wszystkie 
atrakcje są bezpłatne.
2.  Aktywizacja 
społeczna osób 
zagrożonych 
wykluczeniem. 
Działania w tym 
obszarze skierowane są 
głównie do osób 
dorosłych, polegają na 
motywowaniu 
podopiecznych do 
poznawania swoich 
ograniczeń i 
potencjałów oraz do 
pokonywania barier 
związanych z 
aktywnością społeczną.

91.33.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

1. Działalność 
profilaktyczną 
dotyczącą patologii 
społecznych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
uzależnień, przemocy. 
2.Prowadzenie 
jednostek 
organizacyjnych: 
poradni, w której 
odbywają się 
konsultacje 
indywidualne dla osób 
mających różnorodne 
problemy np. 
wychowawcze, 
społeczne, będących w 
kryzysie oraz świetlic 
skierowanych do dzieci 
w wieku od 3 do 13 lat 
pochodzących z rodzin 
ubogich i 
dysfunkcyjnych 
borykających się z 
wieloma problemami w 
codziennym 
funkcjonowaniu. 3. 
Organizacja konferencji 
skierowanych do osób 
pracujących w szeroko 
pojętej pomocy 
społecznej a także do 
wolontariuszy, którzy 
wspierają kadrę 
placówek i instytucji 
pomocowych.

91.99 Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

1. Pomoc socjalna i 
terapeutyczna 
rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez pracę 
specjalistów ds. 
rodziny. Wsparciem 
objęta jest cała rodzina, 
spotkania odbywają się 
zazwyczaj w miejscu 
zamieszkania klienta, 
czyli w środowisku, w 
którym żyje na co 
dzień.
2. Prowadzenie 
placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci ze 
środowisk zagrożonych 
marginalizacją. 
Placówki są czynne co 
najmniej przez 5 godzin 
dziennie w dni 
powszednie 
zapewniając tam 
opiekę, pomoc w 
nauce, dożywianie, 
zajęcia rozwijające 
umiejętności 
dostosowane do 
specyficznych potrzeb 
wychowanków.
3. Organizacja 
wypoczynku dla dzieci 
ze środowisk 
zagrożonych 
marginalizacją.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Realizacja programu 
psychoprofilaktycznego 
dla członków 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
Słoneczny Stok. 
Program miał ma na 
celu diagnozowanie 
potrzeb społeczności 
lokalnej zamieszkującej 
osiedla obejmujące 
spółdzielnię 
mieszkaniową oraz 
działania dostosowane 
do ich specyficznych 
potrzeb. W ramach 
szeroko pojętego 
programu 
psychoprofilaktycznego 
działania są skierowane 
do dzieci w różnym 
wieku, młodzieży i 
dorosłych. Działania te 
uzupełnione są 
organizacją imprez 
skierowanych do 
mieszkańców 
społeczności lokalnych, 
których celem jest 
integracja i aktywizacja 
społeczna.

91.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 546,335.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 510,007.95 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 36,000.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 327.84 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

447,902.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 32,514.38 zł

324.00 zł

165.22 zł

32,025.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 49,097.84 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2,796.90 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,821.57 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 koszty funkcjonowania świetlic 6,100.88 zł

2 terapia środowiskowa i rodzinna 720.69 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,821.57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 457,902.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -139.42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 546,335.79 zł 6,821.57 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

510,147.37 zł 6,821.57 zł

36,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

188.42 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

1 ubezpieczenie podopiecznych i wolontariuszy 2,095.00 zł

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

446.49 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

1,277.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

8.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.0 etatów

9.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

17.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

1.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 273,717.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

126,644.77 zł

101,955.51 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

24,689.26 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 147,073.19 zł

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

273,717.96 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11,483.70 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 262,234.26 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

11,490.46 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

11,319.37 zł

13.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

10.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

14.00 osób

4.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4,454.52 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 "świetlice" Poprawa funkcjonowania 
emocjonalnego, społecznego i 
zadaniowego dzieci poprzez 
realizację programu pracy 
placówki dostosowanego do 
specyficznych potrzeb 
wychowanków;

Miasto Białystok 287,300.00 zł

2 "placówki wsparcia" Celem głównym zadania 
publicznego jest otoczenie 
profesjonalnym wsparciem 
dzieci 
w wieku przedszkolnym w 
placówce wsparcia dziennego, 
tak, aby uchronić je przed 
szeroko rozumianą 
marginalizacją społeczną.

Miasto Białystok 82,000.00 zł

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

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

4,122.21 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

3 "wsparcie rodziny" Celem głównym projektu jest 
wzmocnienie rodziny 
przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych.

Miasto Białystok 62,306.00 zł

4 SZANSA NA FERIE Zapewnienie wypoczynku 
zimowego dzieciom, których 
rodziny znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej, cel 
realizowany poprzez 
uczestniczenie dzieci w 
bezpłatnym obozie 
terapeutycznym.

Miasto Białystok 1,500.00 zł

5 ŚWIADOMI RODZICE - 
wspieranie świadomości 
wychowawczej oraz 
wzmocnienie funkcji 
wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły, rodziny i środowiska 
lokalnego

Głównym celem programu jest 
poprawa jakości życia osób 
zwracających się o pomoc 
poprzez zwiększenie ich 
świadomości wychowawczej i 
opiekuńczej.

Miasto Białystok 7,796.00 zł

6 WAKACYJNA BRYGADA RR - 
RAZEM RAŹNIEJ

Poprzez zorganizowanie obozu 
terapeutycznego adresaci 
programu zostali objęci 
zindywidualizowaną pomocą 
terapeutyczną, brali udział w 
różnego rodzaju zajęciach oraz 
atrakcjach, co zmniejszyło 
skutki wykluczenia społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku

5,000.00 zł

7 WAKACJE Z SZANSĄ Zapewnienie wypoczynku 
letniego dzieciom, których 
rodziny znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej, cel 
realizowany poprzez 
uczestniczenie dzieci w 
bezpłatnym obozie 
terapeutycznym.

Miasto Białystok 2,000.00 zł

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

1 DAJCIE SZANSĘ SWOJEMU 
DZIECKU

Podstawowym celem jest 
ograniczenie zachowań 
problemowych, w tym 
używania środków 
psychoaktywnych przez dzieci i 
młodzież, których rodzice 
uczestniczyć będą w programie.

Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania 
Narkomanii

10,000.00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Dallemura - prezes - 
2015.06.24 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miejski w Białymstoku 3

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 1
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