
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-05

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 Dallemura Prezes TAK

Monika Grabowska-Pawilcz Wiceprezes TAK

Karolina Piasecka 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

Joanna Zasztowt-
Garbowska

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)                       

Druk: MPiPS 2



Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
I. działalność nieodpłatną i  odpłatną:
 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,prowadzenie 
opieki całodobowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych 
niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i 
bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych, prowadzenie 
działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem społecznym, 
dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych, 
prowadzenie działań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej, 
prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodzin, prowadzenie szkoleń i 
praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów nauk społecznych oraz 
innym podmiotom z zakresu przeciwdziałania niedostosowaniu 
i  patologiom społecznym, organizowanie wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych zagrożonych niedostosowaniem, wykluczeniem 
społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, 
niepełnosprawnych,wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i 
standardów zawodowych 
w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem, 
wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, 
uzależnionymi, niepełnosprawnymi, wydawanie publikacji związanych z 
celami statutowymi Stowarzyszenia,prowadzenie działań mających na 
celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, porządku i bezpieczeństwa publicznego,prowadzenie 
działań  na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,działania na rzecz integracji cudzoziemców, prowadzenie 
działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,  prowadzenie działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań na rzecz rozwoju 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, prowadzenie działań na rzecz 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenie działań na 
rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, prowadzenie działań na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,prowadzenie działań na rzecz 
promocji i organizacji wolontariatu,prowadzenie działań na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka,prowadzenie działań na rzecz na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn,prowadzenie działań na rzecz osób w wieku 
emerytalnym,prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji, prowadzenie edukacji 
przedszkolnej,prowadzenie działań wspomagających rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, rewitalizacji, promocji Rzeczpospolitej Polskiej za 
granicą, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa,organizowanie aukcji, kwest publicznych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
oraz jedynie działalność nieodpłatną:
 prowadzenie placówek wsparcia dziennego,  współpracę ze środowiskami 
zawodowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami świadczącymi 
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą 
i bezrobociem, uzależnionym i niepełnosprawnym, prowadzenie działań 
charytatywnych.

Druk: MPiPS 3



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

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło środowiskowe programy psychoprofilaktyczne 
skierowane do społeczności lokalnych, w tym: 
- prowadzenie dwóch specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym, w 
których realizowano zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, trening społeczny i 
zadaniowy.  Zorganizowano obozy terapeutyczne( letnie i zimowe) dla dzieci zagrożonych 
marginalizacją. Placówki funkcjonowały 5 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie.
- prowadzenie placówki wsparcia dziennego skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym  obejmującej 
realizację zajęć  korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia edukacyjne, 
trening zadaniowy. Placówka funkcjonowała 5 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie.
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego podopiecznym świetlic,
- wspieranie rodzin przeżywających problemy życiowe (ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze, 
społeczne, uzależnienia), marginalizowanych społecznie, w ramach asysty rodzinnej,
- organizacja grupowych zajęć dla rodzin borykających się z problemami wychowawczymi ( w tym 
rodzinnej sesji wyjazdowej),
- działania służące integracji społeczności lokalnej: festyny rodzinne, ogniska integracyjne, wymiany 
sąsiedzkie, praca na rzecz lokalnego środowiska
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 (praktyczna nauka zawodu: cykl wykładów, 3-dniowe warsztaty, wolontariat i staż).
4. propagowanie standardów pracy merytorycznej w środowisku zawodowym (organizacja konferencji, 
szkoleń).

Druk: MPiPS 4



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 
asystentów rodziny. 
Wsparciem objęte były 
całe rodziny. Pomoc 
odbywała się zazwyczaj 
w miejscu zamieszkania 
klienta, w jego 
środowisku. 2. 
Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego dla 
dzieci ze środowisk 
zagrożonych 
marginalizacją. 
Placówki były czynne 
przez co najmniej 5 
godzin dziennie w dni 
powszednie (terapia, 
socjoterapia, 
dożywianie, pomoc w 
lekcjach) Działania 
dostosowane były do 
specyficznych potrzeb 
wychowanków. 3. 
Organizacja 
wypoczynku dla dzieci 
ze środowisk 
zagrożonych 
wykluczeniem.

91.99.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 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działalność 
profilaktyczna ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
patologii, uzależnień, 
przemocy. 
2.Prowadzenie poradni, 
w której udzielane były 
konsultacje 
indywidualne dla osób z 
problemami 
wychowawczymi, 
społecznymi, 
emocjonalnymi, rodzin 
ubogich i 
dysfunkcyjnych 
borykających się z 
wieloma problemami w 
codziennym 
funkcjonowaniu. 
3.Organizacja 
konferencji 
skierowanych do 
środowiska 
zawodowego oraz do 
wolontariuszy, którzy 
wspierają kadrę 
placówek i instytucji 
pomocowych. 4. 
Prowadzenie 
warsztatów 
profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży 
mających na celu 
działanie 
uzależnieniom.

91.99 Z

Druk: MPiPS 6



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

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Organizacja imprez dla 
społeczności lokalnych 
m.in. pikników, ognisk i 
włączanie mieszkańców 
osiedli do działań na 
rzecz otoczenia 
lokalnego. 
Angażowanie 
mieszkańców 
społeczności lokalnej w 
działania na rzecz 
środowiska lokalnego 
rewitalizacja ogródków 
przyblokowych, 
organizacja i realizacja 
wyjazdu rodziców z 
dziećmi na biwaki 
rodzinne, placu zabaw. 
Rodzice dzieci 
znajdujących się pod 
opieką Stowarzyszenia 
angażowani byli w 
prace na rzecz 
placówek. 
Stowarzyszenie 
organizowało 
konsultacje społeczne 
oraz szkolenia dla służb 
współpracujących z 
lokalną społecznością.

91.33.Z

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Realizacja programu 
psychoprofilaktycznego 
dla
 członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
Słoneczny Stok, 
który miał na celu 
zdiagnozowanie 
potrzeb mieszkańców
 osiedla i rozwój działań 
odpowiadających na ich 

specyficzne potrzeby. 
W ramach realizacji 
programu 
prowadzone były 
konsultacje 
indywidualne w 
Poradni 
Rodzinnej (dla 
dorosłych, 
młodzieży w kryzysie i 
dzieci), udzielano 
wsparcia
 młodzieży 
eksperymentującej z 
środkami 
psychoaktywnymi i ich 
rodzicom. W ramach 
realizacji
 programu 
zorganizowano także 
festyn rodzinny.

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

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 588,336.34 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 550,992.21 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 1,344.13 zł

0.00 zł

69,999.69 zł

421,088.53 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20,078.72 zł

0.00 zł

2,106.85 zł

17,971.87 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 63,838.59 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 7,485.31 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 13,330.81 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13,330.81 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 491,088.22 zł

Druk: MPiPS 9



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -691.39 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: 588,336.34 zł 13,330.81 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

551,683.60 zł 13,330.81 zł

36,000.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

652.74 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

użytkowanie wieczyste

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 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)

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)

14.0 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)

7.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 337,541.14 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

220,104.68 zł

176,091.55 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

39,013.12 zł

- inne świadczenia 5,000.01 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 117,436.46 zł

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

337,541.14 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,644.24 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 330,896.90 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)

8,817.99 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)

19,310.44 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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

0.00 osób

0.00 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

7,490.10 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)

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

7,280.83 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego w 
ramach realizacji Miejskiego 
programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

1. Poprawa funkcjonowania 
emocjonalnego, społecznego 
oraz zadaniowego dzieci 
poprzez realizację programu 
pracy placówek dostosowanego 
do specyficznych potrzeb 
wychowanków; 
2. Wyrównywanie deficytów 
edukacyjnych, zwiększenie 
wiedzy o świecie 
wychowanków, głównie 
poprzez prowadzenie zajęć 
edukacyjnych oraz odrabianie 
lekcji; 
3. Rozwój zainteresowań dzieci 
poprzez prezentację 
różnorodności możliwych 
alternatyw spędzania czasu 
wolnego; 
4. Wspieranie rodziny w 
sprawowaniu jej podstawowych 
funkcji.

Prezydent Miasta Białystok 240,000.00 zł

2 Wsparcie rodziny 
przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo wychowawczych 
poprzez pracę świadczoną 
przez asystenta rodziny.

1. Wzmocnienie roli i funkcji 
rodziny,
2. Poprawa umiejętności funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych,
3. Podniesienie świadomości w 
zakresie planowania oraz 
funkcjonowania rodziny,
4. Wzrost w integracji rodziny,
5. Zmniejszenie marginalizacji 
rodziny i jej degradacji.

Prezydent Miasta Białystok 68,200.00 zł

3 Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej (w tym 
kół zainteresowań, świetlic, 
klubów i ognisk 
wychowawczych), w formie 
specjalistycznej oraz w 
formach połączonych.

1. Wyrównywanie deficytów 
wychowanków (emocjonalnych, 
zdrowotnych, poznawczych, 
społecznych i zadaniowych);
2. Zwiększenie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
będących pod opieką świetlicy;
3. Profesjonalizacja działań 
osób pracujących z rodzinami 
wykluczonymi, dziećmi 
zagrożonymi marginalizacją lub 
zmarginalizowanymi;
4. Zintensyfikowanie 
współpracy z instytucjami i 
organizacjami społecznymi 
świadczącymi pomoc prawną, 
psychologiczną i socjalną dla 
osób zagrożonych 
marginalizacją.

Prezydent Miasta Białystok 90,000.00 zł

4 Pomoc rzeczowa i 
żywnościowa mająca na celu 
umożliwienia osobom i 
rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych.

1. Poprawa sytuacji socjalnej 
rodzin. Cel został zrealizowany 
poprzez udzielenie wsparcia 
rzeczowego dotyczącego 
zakupu elementów wyprawki 
szkolnej, zakupu elementów 
odzieży zimowej oraz 
przekazanie paczek 
świątecznych.

Prezydent Miasta Białystok 7,400.00 zł
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5 Prowadzenie 
specjalistycznego 
poradnictwa w szczególności 
prawnego, 
psychologicznego, 
pedagogicznego i rodzinnego 
na rzecz mieszkańców 
Białegostoku.

1. Poprawa jakości życia osób 
zwracających się o pomoc 
poprzez udzielenie im 
specjalistycznego poradnictwa. 
Osobom korzystającym z 
poradnictwa zostały stworzone 
warunki do odzyskania lub 
uzyskania przez nie możliwości 
samodzielnego rozwiązywania 
problemu, podjęcia właściwych 
decyzji i ich realizacji, a także 
unikania w przyszłości działań, 
które prowadzą do 
problematycznych sytuacji 
życiowych.

Prezydent Miasta Białystok 8,000.00 zł

6 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej.

1. Kształtowanie postawy 
szacunku i tolerancji 
mieszkańców  Białegostoku;
2. Propagowanie postawy 
tolerancji dla różnorodności, 
poszanowania czyichś 
poglądów, wierzeń, upodobań 
różniących się od własnych;
3. Rozwój zainteresowań dzieci 
poprzez proponowanie 
wielorakich możliwych 
alternatyw spędzania czasu 
wolnego; 
4. Umacnianie nawiązanej 
współpracy z organizacjami i 
instytucjami w środowisku 
lokalnym pracującymi na rzecz 
dziecka i rodziny.

Prezydent Miasta Białystok 5,000.00 zł

7 Decydujesz, pomagamy. 1. Stworzenie, zaangażowanie 
w zmianę przestrzeni 
publicznej;
2. Rozbudzanie aktywności 
poczucia wspólnoty, inny 
sposób spędzania czasu 
wolnego; 3. Wzbudzanie 
potrzeby dbania o własne 
otoczenie, pogłębianie 
świadomości ekologicznej. 4. 
Wzrost poczucia sprawczości u 
rodziców i dzieci.

Fundacja Pracownia Badań i 
innowacji Społecznych "Stocznia"

5,000.00 zł

8 Z plecakiem po mazurach. 1. Organizacja, 
czternastodniowego 
wypoczynku letniego dla dzieci 
pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych; 2. Poznanie 
alternatywnej dla destrukcyjnej 
formy spędzania wolnego 
czasu; 3. Budowa 
bezpieczeństwa grupy 
sprzyjająca wyrównywaniu 
deficytów społecznych oraz 
zadaniowych. 4. Poszerzanie 
wiedzy o otaczającym świecie.

Prezydent Miasta Białystok 1,500.00 zł
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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)

9 Wypoczynek zimowy dzieci i 
młodzieży szkolnej - Ferie 
2016 - Uśmiechnięte ferie.

1. Organizacja sześciodniowego 
wypoczynku zimowego dla 
dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych; 2. Okazja do 
poznania alternatywnych dla 
destrukcyjnych form spędzania 
czasu; 3. Budowa 
bezpieczeństwo grupy 
sprzyjającej wyrównywaniu 
deficytów społecznych oraz 
zadaniowych; 4.Poszerzanie 
wiedzy o otaczającym świecie i 
rozwój zainteresowań.

Prezydent Miasta Białystok 650.00 zł

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

1 Dobry rodzic-dobry start. 1. Wzrost świadomości w 
zakresie funkcjonowania 
emocjonalnego i społecznego 
beneficjenta;
2. Wzrost kompetencji 
wychowawczych 
beneficjentów;
3. Wzrost wiedzy na temat 
rozwoju dziecka;
4. Zwiększenie integracji 
wewnątrzrodzinnej.

Wojewoda Podlaski 10,000.00 zł

2 Narkomania-Profilaktyka 
2016. Programy profilaktyki 
selektywnej.

1. Poprawa funkcjonowania 
społecznego i emocjonalnego 
poprzez udział dzieci w 
warsztatach umiejętności 
psychospołecznych nastąpiła ; 
2. Indywidualne spotkania 
rodziców dzieci zagrożonych 
demoralizacją i zagrożonych 
wykluczeniem ze specjalistami 
w ramach dyżurów w poradni, 
podczas których otrzymywali 
wsparcie w rozwiązaniu swoich 
problemów; 3. Rozbudzanie 
zainteresowania dzieckiem, 
nawiązanie skutecznej 
komunikacji w relacji rodzic-
dziecko; 4.Wzmocnienie więzi 
wewnątrz rodziny.

Minister Zdrowia reprezentowany 
przez Dyrektora Krajowego Biura do 
spraw Przeciwdziałania Narkomanii

10,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

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

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 1

2 Podlaski Urząd Wojewódzki 1

3 Bezpiecznie znaczy mądrze 
cz. VI.

1. Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa wśród 
społeczności lokalnej; 2. 
Popularyzowanie wolontariatu, 
promocji zdrowia i profilaktyki 
zachowań ryzykownych; 3. 
Organizowanie działań 
ukierunkowanych na 
zagospodarowanie czasu 
wolnego; 4. Kształtowanie 
pozytywnych postaw, w tym 
tworzenie i rewitalizacja miejsc 
i obiektów; 5. Angażowanie 
społeczności lokalnej na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci; 6. 
Działania mające wpływ na 
poczucie bezpieczeństwa.
- organizowanie debat 
społecznych,
- działania zmierzające do p

Wojewoda Podlaski 75,000.00 zł

4 Bliżej siebie-oddziaływania 
profilaktyczne w obszarze 
przemocy.

1. Wzrost czynników 
chroniących w rodzinie oraz 
osłabienie czynników rodzących 
przemoc; 2. Pogłębienie więzi 
pomiędzy rodzicami a dziećmi; 
3. Zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa; 4. Stworzenie 
sieci wsparcia pozarodzinnej.

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białymstoku

3,500.00 zł
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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 / 04.07.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania 2017-04-24

Druk: MPiPS 18


