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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 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica AL. WILANOWSKA Nr domu 309 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-665 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-622-16-72

Nr faksu 22-622-16-17 E-mail info@wioskisos.org Strona www www.wioskisos.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01210292600000 6. Numer KRS 0000056901

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

Barbara Rajkowska Prezes Zarządu TAK

Barbara Grasińska-
Ciereszko

Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Astasewicz Członek Zarządu TAK

Monika Bednarz Członek Zarządu TAK

Janina Gabryszewska Członek Zarządu TAK

Tom Malvet Członek Zarządu TAK

Katrin Raie 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)

STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Wspieranie, rozpowszechnianie i urzeczywistnianie idei Wiosek 
Dziecięcych w Polsce, zgodnie z zasadami zawartymi w Preambule do 
Statutu;

2) Realizowanie aktywności w interesie publicznym poprzez tworzenie 
ochrony i wyspecjalizowanej opieki na terenie Wiosek SOS oraz innych 
jednostek przewidzianych statutem - dla wychowania i edukacji 
opuszczonych i osieroconych dzieci lub dzieci z rozbitych rodzin, tak samo, 
jak młodzieży i dorosłych którzy potrzebują wsparcia w ich dążeniach dla 
osobistej realizacji i integracji ze społeczeństwem;

3) Zapobieganie sieroctwu;

4) Wspieranie państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych 
dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie 
wychowujących małe dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony;

5) Służenie jako wzór dla podobnych organizacji działających w obszarach 
służących rozwojowi dzieci, pedagogice społecznej, edukacji i pracujących 
z reprezentantami różnych grup etnicznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Woś Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stefan Oleszczak Czlonek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Wysocka-Chudziak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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I. Prowadzenie działalności statutowej nieopłatnej, w której skład 
wchodzą:
1) zakładanie i prowadzenie Wiosek Dziecięcych:
-przyjmowanie dzieci do wiosek, sprawowanie opieki nad nimi, dbanie o 
utrzymywanie kontaktu ze swoimi rodzinami biologicznymi oraz pomoc w 
procesie usamodzielniania wychowanków;
-rozpowszechnianie idei Wiosek Dziecięcych w szerokich kręgach 
społeczeństwa poprzez wydawanie publikacji, organizowanie wystaw, 
imprez, współpracę z radiem, telewizją oraz innymi środkami przekazu;
-dobór wychowawców - matek SOS i współpracowników do wiosek 
dziecięcych, prowadzenie dla nich kursów i szkoleń;
-nawiązanie kontaktów z państwowymi i prywatnymi instytucjami dla 
osiągnięcia pomyślnej współpracy ze Stowarzyszeniem, by budzić i 
wspierać zrozumienie dla celów jego działania;
2) zakładanie i prowadzenia domów młodzieżowych i wspólnot 
mieszkaniowych:
- przygotowanie młodzieży do samodzielności;
- organizowanie programów doradztwa zawodowego;
- organizowanie kursów i szkoleń podnoszenia kwalifikacji młodzieży;
3) działalność na rzecz społeczeństwa:
- zakładanie i prowadzenie placówek umacniania rodzin;
- organizowanie i prowadzenie punktów doradztwa, kursów i szkoleń dla 
młodzieży i dorosłych z terenów " po pegeerowskich" dotyczące 
problemów, którymi są obarczone, w szczególności: zapobiegania 
dysfunkcjom społecznym, młodzieży trudnej, zwiększania samodzielności 
życiowej, aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji oraz 
zwiększenia mobilności i szans na rynku pracy, metod integracji 
społecznej;
- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcjonalnych i dotkniętych ubóstwem;
- organizowanie i prowadzenie spotkań z udziałem osób z rodzin 
dysfunkcjonalnych i społeczności lokalnych w celu przełamania barier 
międzyśrodowiskowych oraz zapobiegania i zwalczania procesów 
marginalizacji osób z rodzin dysfunkcyjnych;
- tworzenie wakacyjnych kolonii dla dzieci z Wiosek Dziecięcych SOS oraz 
organizowanie wypoczynku i kolonii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych ubóstwem, nawiązujących do ich 
indywidualnych potrzeb i możliwości;

II. Prowadzenie działaności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność 
statutową:
1) sprzedaż kartek pocztowych, materiałów oraz gadżetów reklamowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wszystkie działania podejmowane w 2014 roku przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 
miały na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dzieckiem i wsparcia dla rodzin. Prowadzone 
programy rodzinnej opieki zastępczej i umacniania rodziny funkcjonowały zgodnie ze standardami SOS i 
w oparciu o polskie prawodawstwo, realizując zadania publiczne.

Rodzinna opieka zastępcza

W 2014 roku 465 dzieci i młodzieży znalazło swój dom w 4 SOS Wioskach Dziecięcych, 3 Młodzieżowych 
Wspólnotach Mieszkaniowych SOS, Domu Młodzieży SOS, Programie Opieki Ograniczonej, a także w 
Programach Opieki Krótkoterminowej. W 2014 roku przyjęliśmy pod opiekę 67 dzieci, podejmowaliśmy 
działania, by dzieci mogły wrócić do swoich rodzin pochodzenia (13 dzieci na podstawie postanowienia 
sądu wróciło do rodziny). Dla 76% podopiecznych zapewniliśmy pomoc specjalistyczną( indywidualna, 
grupowa), w oparciu o diagnozę ich potrzeb i przygotowany plan pomocy dziecku..

Umacnianie Rodziny
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Program Umacniania Rodziny objęły pomocą  991 dzieci i młodzieży z 357 rodzin. Działały w czterech 
rejonach naszego kraju i były odpowiedzią na potrzeby lokalne. Zgodnie z przepisami polskiego 
ustawodawstwa zadania programów realizowanie są poprzez pracę placówek wsparcia dziennego 
prowadzonych w 11 miejscowościach. Naszym celem jest wspieranie rozwoju dziecka i umacnianie 
rodziny. Rozwój kompetencji rodziców przeciwdziała oddzieleniu dziecka od bliskich, rozwój 
umiejętności życiowych i społecznych zapobiega marginalizacji rodzin. W 2014 roku 25 rodzin opuściło 
programy umacniania rodziny i funkcjonują samodzielnie.

Polityka Ochrony Dziecka

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 2009 roku realizuje Politykę Ochrony Dziecka, której 
celem jest zapobieganie przemocy wobec dzieci, podnoszenie umiejętności pracowników 
rozpoznawania symptomów przemocy, której dziecko doświadcza lub doświadczyło w przeszłości. W 
2014 roku przeprowadzone zostały przez pracownika Działu Rozwoju Programów szkolenia z zakresu 
Polityki ochrony dziecka dla nowozatrudnionych pracowników. Systematyczna współpraca z Osobami 
Godnymi Zaufania - wybieranymi w naszych programach, zarówno opieki zastępczej, jak i umacniania 
rodziny oraz dzieci- umożliwia monitorowanie przestrzegania Polityki Ochrony Dziecka w 
Stowarzyszeniu. 

Działania Rzecznicze

Celem rzecznictwa podejmowanego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce jest pełna 
implementacja praw dziecka w naszym kraju. W 2014 roku w powiecie kraśnickim i białogardzkim 
realizowaliśmy projekt działań rzeczniczych, dotyczący realizacji standardów przyjmowania dzieci do 
rodzinnej opieki zastępczej. Zakłada on zaangażowanie władz powiatowych i wojewódzkich w 
miejscach, gdzie funkcjonują nasze placówki rodzinnej opieki zastępczej. Zapewnienie jakości w 
procesie przyjmowanie dzieci do opieki zastępczej, włączając w ten proces za równo dziecko, jak i jego 
rodzinę oraz odpowiednie służby, przekłada się na jakość pracy z dzieckiem w pieczy zastępczej oraz 
współpracę z jego rodziną pochodzenia. Celem projektu jest opracowanie lokalnych standardów 
przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej. Standardy te są wypracowywane przez grupy robocze 
złożone z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny. Projekt 
realizowaliśmy w partnerstwie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Do pracy w ramach projektu 
zaproszeni są przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele sądów rodzinnych i nieletnich, 
kuratorzy, przedstawiciele urzędów wojewódzkich, a także inne podmioty, istotne dla budowania 
standardów przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej w powiecie.

Praca nad jakością opieki i wychowania
We wszystkich programach rodzinnej opieki zastępczej i programach umacniania rodziny 
monitorowane są min 2 razy w roku procesy dotyczące rozwoju dziecka i  rozwoju rodziny, a na 
podstawie samooceny prowadzonej w programach opracowywane są plany rozwoju/pracy, które są 
kwartalnie oceniane. Programy są kontrolowane przez samorządy zlecające im zdania publiczne w 
kontekście wykorzystania dotacji i realizacji założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.
W 2014 roku wdrożyliśmy plan działania po audycie przeprowadzonym w 2013 r. w Rodzinnym Domu 
Czasowego Pobytu „Sindbad w Ustroniu oraz plan działania po kontroli przestrzegania standardów 
opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzonej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w 2013r. w 
Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Kraśniku. 

Nasze działania dotyczą nie tylko dzieci pod opieką stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ale 
wszystkich dzieci z naszej grupy docelowej, dlatego uczestniczyliśmy w opracowaniu raportu  
alternatywnego do raportu rządowego o wypełnianiu przez Polskę Konwencji o prawach dziecka ONZ w 
części dotyczącej sytuacji dzieci w pieczy zastępczej oraz w posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej ds. 
nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny, podejmowaliśmy działania jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej ( praca w Zarządzie Koalicji, organizacja Kongresu Rodzicielstwa 
Zastępczego).
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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)

1421

0

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

Działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży
Edukacja jest kluczowym elementem procesu usamodzielnienia, czyli przygotowania do dorosłego życia 
podopiecznych pieczy zastępczej. Szkoła może odegrać ogromną rolę w procesie uzdrawiania, 
pomagając zranionym dzieciom, poprzez odpowiednio stawiane wymagania edukacyjne i społeczne, 
które mogą pobudzić rozwój systemu nerwowego opóźniony przez przemoc. W 2014 roku 
kontynuowaliśmy realizację projektu "Zranione dziecko w szkole - program wspierający rozwój 
kompetencji nauczycieli do pracy z wychowankami pieczy zastępczej" . Projekt umożliwił zbudowanie 
partnerstwa na rzecz edukacji dzieci z pieczy zastępczej w Kraśniku i Karlinie. Stworzył płaszczyznę 
porozumienia i współpracy wszystkich uczestników procesu edukacji dzieci - opiekunów zastępczych, 
nauczycieli i instytucji – szkolenia dla nauczycieli, warsztaty wymiany dobrych praktyk między 
opiekunami zastępczymi a nauczycielami.

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Głównym obaszarem 
działalności 
Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce w 
Polsce jest zakładanie i 
prowadzenie Wiosek 
Dziecięcych , gdzie 
dzieci pozostają pod 
opieką zastepczą w 
formie rodzinnej oraz 
rodzinnych domów 
czasowego pobytu, 
gdzie przebywają dzieci 
do czasu podjęcia przez 
sąd decyzji o ich 
dalszym losie. W 2014 
roku 465 dzieci i 
młodzieży znalazło swój 
dom w 4 SOS Wioskach 
Dziecięcych, 3 
Młodzieżowych 
Wspólnotach 
Mieszkaniowych SOS, 
Domu Młodzieży SOS, 
Programie Opieki 
Ograniczonej, a także w 
Programach Opieki 
Krótkoterminowej.

87.90.Z

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

W ramach programów 
umacniania rodziny 
wspieramy rodziny 
zagrożone rozpadem, 
dotknięte bezrobociem 
czy zmagające się z 
przemocą. Głównym 
celem naszych działań 
jest pomoc dziecku w 
rodzinie poprzez 
zapobieganiu 
odseparowaniu dziecka 
od ich rodzin i bliskiego 
środowiska. Wspieramy 
rozwój dzieci, 
młodzieży prowadząc 
placówki wsparcia 
dziennego, których 
głównymi zadaniami są 
pomoc w nauce, rozwój 
zainteresowań, a także 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 
Program Umacniania 
Rodziny objęły pomocą  
991 dzieci i młodzieży z 
357 rodzin. Działały w 
czterech rejonach 
naszego kraju i były 
odpowiedzią na 
potrzeby lokalne.

88.99.Z
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działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Stowarzyszenie działa 
na polu edukacji, 
prowadząc szkolenia 
przygotowujące 
młodzież do 
usamodzielnienia. W 
2014 roku 
podejmowaliśmy 
działania ważne ze 
względu przyszłość 
podopiecznych, ich na 
samodzielne 
funkcjonowanie. We 
współpracy z 
partnerami 
realizowaliśmy  
programy dla 
młodzieży: Twoja 
szansa na rynku pracy,  
MY RIGHT TO 
LEARNING & 
VOCATIONAL 
EDUCATION  i FIT FOR 
MOBILITY, które 
umożliwiły 21 młodym 
ludziom rozwój 
umiejętności 
komunikacyjnych, 
autoprezentacji oraz 
budowę 
międzynarodowej sieci 
kontaktów. W lipcu 
2014 roku dzięki 
pomocy  firmy Henkel 
14 dziewcząt  z 
Młodzieżowej 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej w 
Koszalinie, Siedlcach  i z 
Programów Umacniania 
Rodziny w Biłgoraju i w 
Skórcu uczestniczyło w 
kursie fryzjerskim na 
terenie SOS Wioski 
Dziecięcej  w Siedlcach. 
Ważną szansą na rynku 
pracy dla naszych 
podopiecznych był też 
udział w Projekcie 
Youth Career Initiative. 
International Bussiness 
Leaders Forum i  
Stowarzyszenia AVSI 
Polska zorganizowały  
staże zawodowe dla 3 
dziewcząt z 
Młodzieżowej 
Wspólnoty 
Mieszkaniowej w 
Siedlcach,  które odbyły 
się  
w Warszawskim Hotelu 

85.59.B
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Marriott. 
Sześciomiesięczny 
program edukacyjny 
umożliwił im udział w 
szkoleniach - zajęcia 
teoretyczne i 
praktyczne - 
prowadzonych przez 
doświadczoną kadrę 
menadżerską. Zajęcia 
miały na celu rozwój 
umiejętności osobistych 
i przygotowanie do 
pracy.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 33,815,524.77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,809,683.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.19.Z W  ramach  działalności  gospodarczej   
prowadzonej   dodatkowo  w   celu   
sfinansowania   działalności    statutowej    
Stowarzyszenie   SOS     Wioski   Dziecięce   
prowadzi   sprzedaż   detaliczną   w   
niewyspecjalizowanych    sklepach.
  Stowarzyszenie   sprzedaje   kartki   świąteczne  
 okolicznościowe   w    okresie   Świąt   Bożego   
Narodzenia oraz    Świąt    Wielkanocnych. 
Informacja o możliwości zakupu kartek 
świątecznych zamieszczona jest na stronie 
internetowej Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dzieięce w Polsce. Dodatkowo prowadzimy   
okazjonalnie   sprzedaż   gadżetów    
Stowarzyszenia  np.   koszulek,   kubków   itp.   z  
 logo    Stowarzyszenia.

68.20.Z W   ramach   działalności   gospodarczej   
prowadzonej    dodatkowo   w   celu    
sfinansowania    działalności     statutowej   
Stowarzyszenie   SOS    Wioski    Dziecięce    
wynajmuje   i    podnajmuje    lokale    oraz    
pomieszczenia   i   tereny    będące    w   
posiadaniu    Stowarzyszenia.   Stowarzyszenie   
wynajmuje   miedzy   innymi  sale   
konferencyjne,   garaże oraz terny pod    korty   
tenisowe. W miarę potrzeb Stowarzyszenie 
wynajmuje pokoje noclegowe osobom 
prywatnym, pracownikom Stowarzyszenia oraz 
firmom.

73.11.Z W ramach   działalności   gospodarczej    
prowadzonej   dodatkowo   w   celu   
sfinansowania    działalności   statutowej    
Stowarzyszenie   SOS   Wioski   Dziecięce    
sprzedaje   usługi   reklamowe.   Polegają one   
na   wynajmie   powierzchni    reklamowych   na   
stronach   internetowych,   umieszczaniu   logo   
Stowarzyszenia   SOS   Wioski    Dziecięce   w   
Polsce na   produktach    firm   sponsorujących   
działalność    statutową   Stowarzyszenia   a   
także   na   projektowaniu,   planowaniu   i   
umieszczaniu   logo   naszych   partnerów   w     
mediach   drukowanych,   radiu,   telewizji,   
internecie   oraz   w   formie    reklamy    
zewnętrznej   w   ramach    prowadzonych   
przez   Stowarzyszenie   kampanii   
reklamowych.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 620,309.49 zł

d) Przychody finansowe 303,169.23 zł

e) Pozostałe przychody 13,082,362.48 zł

0.00 zł

0.00 zł

12,607,993.40 zł

7,500.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,311,458.64 zł

1,260.00 zł

12,570,746.72 zł

2,122,255.09 zł

617,196.83 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,693,979.07 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 21,595.98 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,218,331.11 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

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

1 Utrzymanie Placówek Opieki Długoterminowej 1,218,331.11 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,194,593.66 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12,615,493.40 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 -9,880,136.87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 600,711.01 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 33,102,310.50 zł 1,218,331.11 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

29,689,820.44 zł 1,218,331.11 zł

0.00 zł 0.00 zł

19,598.48 zł

28,573.24 zł

3,323,862.27 zł

40,456.07 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

najem

użytkowanie

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

546,087.30 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 600,711.01 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

89,674.58 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)

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)

206.0 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)

185.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

202.00 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)

46.00 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

14.00 osób

32.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,242,899.04 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10,042,932.65 zł

8,949,554.44 zł

- nagrody

- premie

648,328.83 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 445,049.38 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,199,966.39 zł

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

14,242,899.04 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,242,899.04 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)

0.00 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)

3,854.97 zł

29.00 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

8.00 osób

21.00 osób

22.00 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

3.00 osób

19.00 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

0.00 zł

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

0.00 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 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej 
polegające na prowadzeniu 
niepublicznej placówki 
opiekuńczo wychowawczej, 
zapewniającej opiekę  i 
wychowanie dzieciom 
całkowicie lub cześciowo 
pozbawionym opieki 
rodziców

Zapewnienie opieki i 
wychowanie dzieciom 
całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców

Urząd Miasta Siedlce 2,841,280.35 zł

2 Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej – 
świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży w 
miejscowościach: Grala-
Dąbrowizna, Nowaki, 
Trzciniec

Wpieranie rodzin i dzieci 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Urząd Gminy Skórzec 10,000.00 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

14,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Prowadzenie  na terenie 
Powiatu Kraśnickiego 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
rodzinnego-Wioska 
Dziecięca SOS w Kraśniku

Zapewnienie opieki i 
wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki 
rodzicielskiej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Kraśnickiego 2,260,556.78 zł

4 Prowadzenie na terenie 
Powiatu Kraśnickiego 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego -
Młodzieżowa Wspólnota 
Mieszkaniowa w Kraśniku

Zapewnienie  młodzieży 
warunków pełnego rozwoju 
,zaspokojenia potrzeb 
fizycznych i psychicznych ,a 
także przygotowanie do 
samodzielnego życia

Zarząd Powiatu Kraśnickiego 363,686.00 zł

5 Wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 01.01.2014 do 
31.12.2014 placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego o nazwie 
Dom Młodzieży SOS

Gminą Lublin miastem na prawach 
powiatu,zwanym dalej 
"Zleceniodawcą", reprezentowanym 
przez Prezydenta Miasta Lublin

870,000.00 zł

6 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowaczej 
typu interwencyjnego dla 12 
wychowanków

Doraźna opeika w czasie 
trwania sytacji kryzysowej, w 
szczególności w przypadkach 
wymagających 
natychmiastowego zapewnienia 
dziecku opieki, wpsółpraca z 
rodziną biologiczną dzicka oraz 
instytucjami zajmującymi się 
problematyką dzicka i rodziny.

Powiat Cieszyński - Starosta Powiatu 431,283.09 zł

7 Prowadzenie  placówki 
opiekuńczo wychowawczej  
typu rodzinnego 
zapewniającej dziecku 
całodobową opiekę i 
wychowanie

Zapewnienie  całodobowej 
opieki i wychowania dzieci oraz 
przygotowanie ich do 
samodzielnego życia.

Powiat Białogardzki ( Starostwo 
Powiatowe w Białogardzie)

2,415,553.69 zł

8 Prowadzenie  placówek  
opiekuńczo –
wychowawczych wsparcia 
dziennego na terenie Gminy 
Karlino  w roku 2014r.

Pomoc i wsparcie dla rodzin w   
poprawie sytuacji rodzinnej, 
zawodowej oraz  
mieszkaniowej.

Gmina  Karlino 50,000.00 zł

9 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo- wychowawczej  
typu socjalizacyjnego 
zapewniającej całodobową  
opiekę nad nie  więcej niż 14 
 dzieci: powyżej 10 roku 
życia wymagających 
szczególnej opieki lub 
mających trudności w 
przystosowaniu się do życia 
w rodzinie, a w wyjątkowych 
przypadkach umieszczenie 
dziecka poniżej 10 roku 
życia.

Zapewnienie dzieciom z 
Młodzieżowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej SOS warunków 
pełnego  rozwoju, zaspokajanie 
potrzeb fizycznych i 
psychicznych a także 
przygotowanie ich do 
samodzielnego życia .

Gmina Miasto Koszalin 388,974.19 zł

10 Zadanie z zakresu pomocy 
społecznej

Realizacja zadania - 
zapewnienie opieki i 
wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki rodziców.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 2,872,934.10 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)

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

11 Zadanie publiczne - 
realizacja gminnego 
programu profilaktyki i 
rozwiazywania problemów 
alkoholowych

Prowadzenie zajęc z 
programem profilaktycznym dla 
dzieci i młodziezy, w 
szczególności pochodzących z 
rodzin z problemem 
alkoholowym w placówce 
wsparcia dziennego w Bukowej, 
Gromadzie, Woli Dereźniańskiej

Gmina Biłgoraj 45,000.00 zł

12 Zadanie publiczne - 
prowadzenie placówek 
sparcia dziennego

Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego w formie 
opiekuńczej dla dzieci i 
młodzieży w miejcowościach 
Bukowa, Gromada, Wola 
Dereźniańska

Gmina Biłgoraj 10,000.00 zł

13 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego 
Jutrzenka

Prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Lublinie

39,000.00 zł

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 Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Lublinie 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Biłgoraju 2

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku 1

5 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 1

6 Miejski Ośrodek Pomocy Rdzoinie w Siedlcach na podstawie upoważnienia Prezydetna Miasta 1

7 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemilogiczna 2

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

Druk: MPiPS 16



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

Ewa Zatorska / 07.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

8 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 1

9 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie 1

10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, Wydział Kontroli Płatników Składek 1

11 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej 1

12 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju 1

13 Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowalnego w Biłgoraju 1

14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju 1

15 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju 1

Druk: MPiPS 17


