
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. NIEDŹWIEDZIA Nr domu 39 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-737 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

2001-10-31

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 Grasińska-
Ciereszko

Prezes Zarządu TAK

Monika Bednarz Wiceprezes Zarządu TAK

Caroline Taylor Członek Zarządu TAK

Magdalena Jaworska-
Dużyńska

Członek Zarządu TAK

Zenon Decyk Członek Zarządu TAK

Marta Jurałowicz Członek Zarządu TAK

Michał Maciąg Członek Zarządu NIE

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: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją 
zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów 
rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub 
tych, które ją utraciły. 
Celami Stowarzyszenia są: 
(a) zapewnianie pomocy i wyrównywanie szans rodzin w szczególnie 
trudnych sytuacjach życiowych;
(b) pomaganie oraz opieka i wsparcie dla osób, które wymagają pomocy w 
wyniku kataklizmów i działań wojennych;
(c) realizacja celów społecznie użytecznych i dobroczynnych w sferze 
następujących zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 
Dz.U. 2016, poz. 1817 ze zm.):
(i) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
(ii) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
(iii) działalności charytatywnej,
(iv) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
(v) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
(vi) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
(vii) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
(viii) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,(ix)pomocy ofiarom 
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą,
(x) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
(d) zapewnienie profesjonalnej opieki i wsparcia dzieciom osieroconym, 
porzuconym lub takim, których rodziny nie są w stanie zapewnić im 
opieki; (e) zapewnienie profesjonalnej opieki i wsparcia dzieciom, 
młodzieży i rodzinom w potrzebie;
(f) propagowanie oraz promocja w Polsce praw dziecka zawartych w 
Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991, nr 120, 
poz. 526);
(g) promocja wiedzy oraz wymiana informacji dotyczących opieki nad 
dzieckiem oraz współpraca z innymi organizacjami;
(h) stanowienie wzorca rodzinnej opieki nad dzieckiem oraz zapewnianie 
informacji na temat opartego o rodzinę podejścia do opieki nad dziećmi i 
młodzieżą.

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

Stanisław Ciempiel Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Plichta-Lessnau Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Gałan Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE
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Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce realizuje swoje cele 
poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
(a) tworzenie i prowadzenie Rodzin SOS w ramach Stowarzyszenia SOS 
Wioski Dziecięce, zapewniających dzieciom matkę/rodzica, braci i siostry, 
dom oraz życie w rodzinie będącej częścią społeczności lokalnej;
(b) tworzenie i prowadzenie Programów dla Młodzieży przygotowujących 
młodych ludzi do samodzielnego życia m. in. w Młodzieżowych 
Wspólnotach Mieszkaniowych, Domach Młodzieży oraz w ramach 
programu opieki ograniczonej;
(c) tworzenie i prowadzenie Programów Umacniania Rodziny, 
zapewniających pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
(d) świadczenie usług w obszarze pracy z rodziną, w tym w szczególności 
prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, organizowanie 
terapii i mediacji, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, 
organizowanie pomocy prawnej oraz organizowanie grup wsparcia dla 
rodzin;
(e) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i 
rodziną;
(f) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy 
asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa, 
tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 
centrów specjalistycznej pomocy, wykonywanie funkcji i zadań 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych form wsparcia 
dziecka i rodziny, działając zgodnie z ustawą z dnia 9czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
(g) wykonywanie zadań publicznych zleconych Stowarzyszeniu przez 
jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej lub innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego umożliwiających powierzenie podmiotom prywatnym 
zadań z zakresu wspierania i pomocy rodzinie, rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej;
(h) tworzenie i prowadzenie programów pomocowych SOS w przypadku 
kataklizmów lub wojny;
(i) prowadzenie działań rzeczniczych oraz promowanie praw dzieci i 
młodzieży zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka, 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989 r. (Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526);
(j) prowadzenie działań z innymi organizacjami i dzielenie się wiedzą na 
temat rozwoju i opieki nad dzieckiem;
(k) prowadzenie Biura Krajowego do koordynacji, obsługi i wsparcia 
decyzji organów prawnych Stowarzyszenia SOS oraz Programów 
realizowanych przez Stowarzyszenie;
(l) finansowania programów za granicą prowadzonych przez 
stowarzyszenia członkowskie SOS Children’s Villages International;
(m) prowadzenie wymiany międzykulturowej związanej z sytuacją dzieci i 
młodych osób poprzez międzynarodowe programy sponsorskie SOS;
(n) organizowanie wydarzeń sprzyjających wymianie doświadczeń w 
zakresie rozwoju dziecka, pozyskiwania funduszy oraz wiedzy eksperckiej 
niezbędnej w pracy organizacji SOS;
(o) prowadzenie działań marketingowych, w tym promocji i public 
relations oraz organizowanie eventów, mających na celu 
rozpowszechnianie i promowanie działań Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce oraz upowszechnianie i propagowanie wspierania rodziny i 
rodzinnej pieczy zastępczej;
(p) członkostwo w SOS Children’s Villages International;
(q) poszukiwanie, wybieranie oraz szkolenie pracowników w celu 
zapewnienia sprawnego działania Stowarzyszenia.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w 2020 roku realizowało działania w obszarze wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej.  W ciągu roku 2020 z opieki i wsparcia naszej organizacji korzystało 2 662  podopiecznych/beneficjentów, w 
tym  1732  dzieci i młodzieży. W 6 lokalizacjach w Polsce: Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino/Koszalin, Lublin i Ustroń, realizując 
18 zadań publicznych na  dzień 31 grudnia 2020 roku z opieki i wsparcia naszej organizacji korzystało łącznie 2 308 
podopiecznych/beneficjentów, w tym  1 505 dzieci i młodzieży, z czego:
300 w pieczy zastępczej i programach dla młodzieży, 1 205 w programach mających na celu pomoc rodzinom doświadczających 
trudności życiowych i mających problemy w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej tj. w programach umacniania rodziny. 

Środki otrzymane z zadań publicznych przeznaczaliśmy na działalność statutową. Oprócz zadań publicznych nasze zadania 
realizowaliśmy też na podstawie umów o współpracy zawartych z władzami samorządowymi miasta Kraśnik i Koszalin - 
prowadziliśmy punkty konsultacyjne dla dzieci i rodzin finansowane ze środków darczyńców naszej organizacji. 

W oparciu o ustawę o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadziliśmy 50 form opieki zastępczej, w tym: 42 
rodziny SOS, tj. placówki typu rodzinnego, 7 placówek socjalizacyjnych i 1 placówkę interwencyjną. Wspierając procesy 
usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej prowadziliśmy 1 mieszkanie chronione, funkcjonujące w ramach opieki 
ograniczonej , tj. programu autorskiego SOS Wiosek Dziecięcych. 

W ramach 7 programów umacniania rodziny prowadziliśmy 18 placówek wsparcia dziennego/świetlic dla dzieci. 

W celu zwiększenia dostępu do specjalistów w uruchomionym w 2019 roku Centrum Specjalistycznym SOS w Kraśniku 
otworzyliśmy sale Montessori oraz Doświadczenia Świata. 

W roku 2020 przyjęliśmy do opieki zastępczej 36 dzieci z 19 rodzin (w tym 27 przyjęć dzieci w trybie zabezpieczającym/ 
interwencyjnym), a do programów umacniania rodziny – 65 rodzin, w których wychowuje się 156 dzieci. 
Z naszej pomocy przestało korzystać w 2020 roku 37 usamodzielnionych z opieki zastępczej osób. 25% rodzin biologicznych 
dzieci, którym pomagamy w opiece zastępczej angażuje się w działania na rzecz rozwoju dziecka, to przekłada się na 
reintegrację rodziny – w roku 2020 do rodzin biologicznych wróciło 14 dzieci. W 2020  roku 40% rodziców, których dziećmi 
opiekowaliśmy się w pieczy zastępczej pozbawionych było władzy rodzicielskiej, 33% miało ograniczona władzę, 2% zawieszoną. 
Natomiast 25% naszych podopiecznych to osoby pełnoletnie, które nadal mieszkają w naszych formach opieki zastępczej oraz 
korzystające z opieki ograniczonej. 

Dzięki pomocy programów umacniania rodziny samodzielne funkcjonowanie rozpoczęły w 2020 roku 54 rodziny z 129 dziećmi.  
Średni czas wparcia, z którego korzystają rodziny w ramach programów umacniania rodziny to 3 lata i 3 miesiące, a średnia 
liczba rodzin przypadająca na pracownika programu wynosi 10. Spośród 477 rodzin korzystających z pomocy 311 to rodziny 
pełne, 150 rodziny niepełne, a 16 to rodziny zastępcze. 
W naszych formach pieczy zastępczej i programach umacniania rodziny najwięcej jest dzieci w wieku 7-11 lat, kolejną grupą 
wiekową są młodzi dorośli 18+ oraz nastolatki 15-17 lat. Dzieci do 6 r.ż mamy w opiece zastępczej 23, natomiast w programach 
umacniania rodziny 267. Struktura wiekowa przekłada się na etapy edukacyjne podopiecznych, najwięcej mamy uczniów w 
szkołach podstawowych (910), mamy też 33 studentów, w tym 17 z umacniania rodziny - podkreślamy ten fakt ponieważ 
jeszcze kilka lat temu w programach umacniania rodziny dzieci nie miały marzeń, by studiować, chciały kończyć swoją edukację 
na szkole zawodowej, OHP. 
Wyniki naszych uczniów są w 75% na poziomie dobrym i przeciętnym. 
W 2020 roku dzieci i młodzież korzystały z szerokiej oferty zajęć dodatkowych – w uśrednieniu, każde dziecko w opiece 
zastępczej korzystało z 4,7 form zajęć a w umacnianiu rodziny z 3,1.
Znaczącym dla naszej organizacji wskaźnikiem podsumowującym jakość opieki i wsparcia w roku 2020 były wyniki badania 
wewnętrznego, które przeprowadziliśmy ze względu na pandemię.  Wychowawcy w pieczy zastępczej, pracownicy programów 
umacniania rodziny i  zatrudnieni specjaliści wskazali w nich, że ich zdaniem dzieci w tym trudnym, innym niż dotychczas czasie 
pandemii czuły się bezpieczne, miały znaczących dorosłych, z którymi zbudowały więzi, relacje. Beneficjenci w programach 
umacniania rodziny natomiast podkreślali, że są zadowoleni z oferowanej im pomocy, ze szczególnym podkreśleniem pomocy 
dla dzieci w edukacji zdalnej (pomoc w nauce, udostępnienie komputerów). 
W roku 2020 programy umacniania rodziny w Karlinie i Koszalinie pozyskały środki finansowe w ramach projektu RPO Pomocna 
Dłoń (wartość 1 985 409,04 PLN), co umożliwi m.in. prowadzenie dwóch nowych placówek wsparcia dziennego, w tym jednej 
specjalistycznej. Projekt realizowany jest od 01.11.2020 r. do 30.06.2023 r.
Natomiast funkcjonujący od 2009 roku program umacniania rodziny w Biłgoraju w roku 2020 został podzielony na dwa 
programy, zaowocowało to pozyskaniem nowych zadań publicznych, w tym asystentury rodziny. Umożliwiło to  dotarcie do 
kolejnych potrzebujących rodzin, co ma szczególne znaczenie, ponieważ w 2019 r. wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym (AROPE) osiągnął najwyższe wartości w makroregionie wschodnim (24,5%) Polski, w których 
funkcjonują te programy.

Inne działania na rzecz dzieci i rodzin
Jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce współpracowaliśmy z władzami rządowymi w celu podniesienia jakości 
wsparcia rodzin i pomocy dzieciom w opiece zastępczej. Przygotowaliśmy wkład do nowelizacji kluczowej dla naszej pracy 
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz byliśmy aktywnymi uczestnikami grupy roboczej powołanej przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w celu wypracowania strategii deinstytucjonalizacji w Polsce.

Jako jedna z 13 wiodących organizacji zajmujących się prawami dziecka, uczestniczyliśmy w procedurze alternatywnego 
raportowania poziomu wdrożenia Konwencji o prawach dziecka. Jesteśmy współautorem części poświęconej pieczy zastępczej, 
a przedstawicielka Stowarzyszenia wzięła udział w wysłuchaniu organizacji pozarządowych przez członków Komitetu Praw 
Dziecka ONZ. 
Stowarzyszenie wspólnie z organizacjami pozarządowymi - współautorami raportu oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami, 
którzy podzielają wartości wynikające z Konwencji o prawach dziecka, uczestniczyło w przedłożeniu senatowi petycji w sprawie 
ratyfikacji 3. Protokołu dodatkowego do przedmiotowej konwencji.

Już kolejny rok, mimo pandemii dzieliliśmy się naszą wiedzą o traumie z partnerami lokalnymi oraz szkołami wyższymi. W 
szkleniach F2F wzięło udział 116 uczestników, w konferencji on – line 120 osób, a 7 000 odsłuchało nagrania z wystąpienia 
naszej prelegentki.

Stowarzyszenie działa aktywnie w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Praca ta obejmuje m.in. współpracę z Eurochild, 
europejską parasolową organizacją rzeczniczą działającą na rzecz praw dziecka w Europie. Na zaangażowanie w pracę w 
Eurochild  składały się m.in. udział w Zebraniu Walnym Eurochild (czerwiec 2020 – on-line), przygotowywanie informacji 
merytorycznych dla Eurochild, np. opracowanie opisu sytuacji w Polsce do „Country Profile on the 2020 European Semester 
from a children’s rights perspective”,  praca w grupie tematycznej Children in Alternative Care.

Nasza organizacja zatrudniała 331 osób, w tym bezpośrednio pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami 232 osoby. Działania 
stowarzyszenia wspierało 101 wolontariuszy, z czego 55 osób wykonywało pracę na rzecz organizacji powyżej 30 dni. 

W 2020 r.  zgodnie z wytycznymi rządowymi wdrażaliśmy działania mające na celu ochronę zdrowia beneficjentów i 
pracowników z związku z COVID-19: tworzenie procedur, wytycznych, uruchomienie telefonu wsparcia psychologicznego dla 
pracowników i współpracowników Stowarzyszenia, przeprowadzenie on-line warsztatów z zakresu rezyliencji, współpraca z 
ekspertami zewnętrznymi.

W 2020 r. ponieśliśmy inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci światłowodowych i WiFi we Wioskach SOS w kwocie 209 
tys. zł. W związku z koniecznością realizacji edukacji zdalnej i pracy zdalnej w naszych programach z powodu pandemii 
COVID-19 pozyskaliśmy od naszych darczyńców 464 tys. zł na związane z tym wydatki, przede wszystkim sprzęt IT (laptopy, 
tablety, telefony), lampy UV i termometry.

Już od 4 lat Stowarzyszenie prowadzi edukacyjny projekt #Jestem z SOS, promujący empatię i tolerancję. Powstał on po to, by 
dzieci, które trafiają do opieki zastępczej lub w jakikolwiek inny sposób różnią się od swoich rówieśników, na przykład dlatego, 
że ich rodzina przeżywa kryzys, nie czuły się w szkole czy grupie gorsze. Projekt dedykowany jest uczniom z klas 4-8 szkół 
podstawowych. Lekcja trwa 45 minut i  jest prowadzona  przez doświadczonych specjalistów. Szkołę lub klasę do projektu może 
zgłosić rodzic, opiekun, dyrektor jak też nauczyciel. Mimo trudnych warunków, spowodowanych pandemią, w 2020 roku 
zorganizowaliśmy zajęcia dla  5040 dzieci, a także stworzyliśmy merytoryczne podstawy zajęć edukacyjnych dotyczących 
cyberprzemocy. Poza tym w 2020 roku Stowarzyszenie zabierało publicznie głos w ważnych sprawach dotyczących naszej grupy 
docelowej, takich jak: kryzys rodzicielstwa zastępczego (Kampania „Miedź Rodzinę” zrealizowana z KGHM), picie alkoholu w 
ciąży, nasilenie się przemocy domowej w warunkach pandemii (Kampania „Są dzieci, dla których zostań w domu oznacza 
zagrożenie”, akcja: „Usłysz to”!), list do MEN na temat dzieci, które zniknęły z systemu nauki zdalnej.

W 2020 Stowarzyszenie kontynuowało wspieranie dzieci na kontynencie afrykańskim w oparciu o strategię Stowarzyszenia, 
która zakłada poszerzanie pomocy zagranicznej. W 2020 roku pomoc finansowana ze środków pozyskanych od polskich 
darczyńców w wysokości 2.365 tys. zł trafiła do 4094 osób w Kamerunie i po raz pierwszy w Zimbabwe poprzez współpracę ze 
stowarzyszeniami SOS Wioski Dziecięce w tych krajach. Obejmowała ona m.in. finansowanie działalności szkoły i przedszkola w 
Duali, wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, projekty związane z zaopatrzeniem w wodę, dożywianiem dzieci, profilaktyką 
zdrowotną, prawami dzieci, wsparcie opiekunów dzieci w rozwijaniu działalności zarobkowej, aby zapewnić dzieciom właściwą 
opiekę. Dużym wyzwaniem w realizacji planów były ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19. Za przykład może posłużyć 
program dożywiania dzieci w dwóch szkołach w okolicach Imire, Zimbabwe – w skutek zawieszenia działalności szkół w marcu 
2020, zamiast wydawać posiłki w szkołach, zorganizowaliśmy dystrybucję żywności, przeszkoliliśmy rodziców i opiekunów dzieci 
jak przyrządzać ją we właściwy sposób. W Kamerunie i Zimbabwe pandemia zamknęła ludzi w domach, w odpowiedzi na trudną 
sytuację działalność SOS skupiała się na stabilizacji ekonomicznej rodzin, przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Dzielenie się wiedzą o traumie z partnerami lokalnymi oraz szkołami wyższymi -szkolenie 
bezpośrednie 116 uczestników, w konferencje on – line 120 osób, 7 000 odsłuchanie nagrania z 
wystąpienia naszej prelegentki.
Projekt #Jestem z SOS promujący empatię i tolerancję - zajęcia dla  5040 dzieci.
Projekt SOS Afryka - finansowanie pomocy dla 4094 osób w Kamerunie i Zimbabwe.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2662

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wykorzystywaniu dzieci do pracy, a także zapobieganiu utracie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza dziewczynek. 
Po raz pierwszy przeprowadzono kampanię wizerunkową na temat sytuacji dzieci i rodzin w Kamerunie i Zimbabwe. W ramach 
kampanii Stowarzyszenie uruchomiło dedykowaną stronę internetową www.sosafryka.org. Poprzez witrynę można było 
wesprzeć najbardziej potrzebujące dzieci oraz dowiedzieć się więcej o ich potrzebach i trudnej sytuacji. Ambasadorem kampanii 
został Tomasz Michniewicz, polski podróżnik, dziennikarz i reportażysta.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 
zapewnia opiekę zastępczą, poprzez 
prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego (Rodziny SOS), 
socjalizacyjnego (placówki „Przystań”, 
Młodzieżowe Wspólnoty Młodzieżowe Dom 
Młodzieży I i II) i interwencyjnego (placówka w 
Ustroniu). Pełnoletnich wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą wspiera 
w procesach usamodzielnienia realizując 
autorski Program opieki ograniczonej, a w 
ramach programu Mieszkanie chronione  SOS w 
Kraśniku.______

87.90.Z 2 632 180,53 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

2

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

Stowarzyszenie prowadzi Programy Umacniania 
Rodziny, zapewniając pomoc rodzinom 
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. W ramach 
programów funkcjonują placówki wsparcia 
dziennego, punkty konsultacyjne dla dzieci i 
rodzin, realizowane jest poradnictwo 
specjalistyczne i praca w środowisku rodzinnym, 
m.in. poprzesz asystenturę rodziny. W ramach 
usług specjalistycznych dla dzieci Stowarzyszenie 
prowadzi Centrum Specjalistyczne SOS w 
Kraśniku.__________________________

88.99.Z 801 858,82 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Na koniec 2020 roku wspieraliśmy naukę i 
rozwój 1240 uczniów, w tym 33 studentów 
wyższych uczelni, 59 słuchaczy szkół 
policealnych i pomaturalnych. Na zakończenie 
roku szkolnego 75% osiągnęło wynik dobry i 
przeciętny.                                                                     
                                                                                         
                                                                                         
                                     _

85.59.B 0,00 zł
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3 434 039,35 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11 653 852,77 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 55 705 897,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42 111 354,48 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 623 732,54 zł

d) przychody finansowe 737 897,82 zł

e) pozostałe przychody 12 232 912,99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 110 986,79 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej jako działalności uboczne stanowiące 
źródło dochodów służących realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce świadczy usługi reklamowe (wsparcie wizerunku/sponsoring). Polegają 
one między innymi na udostępnianiu logo Stowarzyszenie w celu umieszczenia do na 
produktach firm sponsorujących Stowarzyszenie, a także na projektowaniu, planowaniu i 
umieszczaniu naszych partnerów w mediach drukowanych, radiu, telewizji, internecie oraz w 
formie reklamy zewnętrznej w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie kampanii 
marketingowych.

2 47.19.Z

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej jako działalności uboczne stanowiące 
źródło dochodów służących realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce prowadzi sprzedaż detalicznych w niewyspecjalizowanych sklepach. 
Stowarzyszenie sprzedaje przez pośrednika kartki świąteczne w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.                                                                                                     
                               -

3 68.20.Z

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej jako działalności uboczne stanowiące 
źródło dochodów służących realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce wynajmuje i podnajmuje lokale, pomieszczenia oraz tereny będące w jego 
posiadaniu. Stowarzyszenie wynajmuje m.in. sale konferencyjne, garaże, tereny pod korty 
tenisowe, pokoje noclegowe, osobom prywatnym, firmom oraz swoim pracownikom.                
                                                                _

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

133 671,98 zł

18 177,00 zł

11 502 003,79 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 2 507 018,92 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 434 039,35 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 44 890 150,99 zł 3 434 039,35 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

39 174 755,83 zł 3 434 039,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

33 058,02 zł

4 336,26 zł

5 377 963,89 zł

300 036,99 zł 0,00 zł

1 Utrzymanie Placówki Opieki Długoterminowej 2 118 067,29 zł

2 Utrzymanie Programów Umacniania Rodziny 801 858,82 zł

3 Utrzymanie Placówek Opieki Krótkoterminowej 514 113,24 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 421 425,99 zł 0,00 zł

w 
tym:

1 560,00 zł

33 488 661,90 zł

3 993 830,84 zł

3 201,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

623 732,54 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 936 598,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 590 674,52 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

260 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

18,62 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 590 674,52 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

5 212 257,83 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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.
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218 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

46 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 19 023 501,97 zł

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

19 023 501,97 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 969,65 zł

42 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) 

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)

13 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

9 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

30 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

13 662 114,90 zł

11 767 181,48 zł

- nagrody

- premie

948 532,37 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 946 401,05 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 361 387,07 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19 023 501,97 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-15 12



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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 częściowo 
pozbawionym opieki 
rodziców

Zapewnienie opieki i 
wychowania dzieciom w 
placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych z 
zapewnieniem wspólnej obsługi 
ekonomiczno – 
administracyjnej i 
organizacyjnej placówek

Urząd Miasta Siedlce 2 574 844,66 zł

2 Realizację zadania 
publicznego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Zapewnienie opieki i 
wychowania dzieciom w 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wraz z 
zapewnieniem wspólnej obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej i 
organizacyjnej

Powiat Kraśnicki reprezentowany 
przez Zarząd Powiatu w Kraśniku

2 428 073,19 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13 200,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Zapewnienie opieki i 
wychowania dzieciom w 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych typu 
rodzinnego wraz z 
zapewnieniem wspólnej 
obsługi ekonomiczno-
administracyjnej i 
organizacyjnej w okresie od 
01.01.2018 r. do 31.12.2020 
r.

Zapewnienie dzieciom 
warunków pełnego rozwoju, 
zaspokojenie potrzeb fizycznych 
i psychicznych, a także 
przygotowanie do 
samodzielnego życia, 
wyrównanie deficytów, 
planowanie rozwoju, 
kształtowanie dojrzałej 
osobowości.

Powiat Biłgorajski 2 361 834,32 zł

4 Prowadzenie na terenie 
Powiatu Białogardzkiego 8  
placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu 
rodzinnego zapewniających 
dzieciom całodobową opiekę 
i wychowanie o łącznej 
liczbie 55 miejsc

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

Starosta Powiatu Białogardzkiego 1 442 839,25 zł

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

Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od dnia 1 kwietnia 2019 
r. do dnia 31 marca 2023 r. 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego o nazwie Dom 
Młodzieży SOS

Urząd Miasta Lublin 957 000,00 zł

6 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu interwencyjnego dla 12 
wychowanków

Doraźna opieka w czasie 
trwania sytuacji kryzysowej, w 
szczególności w przypadkach 
wymagających 
natychmiastowego zapewnienia 
dziecku opieki, współpraca z 
rodziną biologiczną dziecka oraz 
instytucjami zajmującymi się 
problematyką dziecka i rodziny.

Powiat Cieszyński- Starosta Powiatu 
Cieszyńskiego

477 010,50 zł

7 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego

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 428 096,63 zł

8 Powierzenie realizacji 
zadania publicznego z 
zakresu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej 
polegającego na 
prowadzeniu na terenie 
Powiatu Białogardzkiego 
placówki 
opiekuńczo–wychowawczej 
typu socjalizacyjnego 
zapewniającej dzieciom 
całodobową opiekę i 
wychowanie o łącznej liczbie 
8 miejsc

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

Starosta Powiatu Białogardzkiego 326 066,67 zł
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9 Zadanie publiczne w ramach 
Pomocy społecznej - 
prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego,  pod 
tytułem: " Prowadzenie 
placówki wsparcia 
dziennego i zapewnienie w 
niej miejsc dla dzieci w 
ramach realizacji Miejskiego 
programu profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2020 rok"

Wsparcie rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez objęcie dziecka opieką i 
wychowaniem w placówce 
wsparcia dziennego. Praca z 
rodzinami zagrożonymi 
rozpadem mająca na celu 
zapobieganie utracie opieki 
rodzicielskiej

Gmina Miasto Biłgoraj 80 000,00 zł

10 Wsparcie rodziny 
przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - 
wychowawczych poprzez 
pracę z rodziną świadczoną 
przez asystenta rodziny

Pomoc rodzinom w 
przezwyciężaniu kryzysów i w 
konsekwencji zachowanie 
władzy rodziciel. 
Ukierunkowane działania mają 
na celu przywrócenie lub 
nabycie przez rodziny zdolności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych i 
doprowadzenie do ich 
samodzielnego, stabilnego 
funkcjonowania w 
społeczeństwie. Usługi 
asystenta, w połączeniu z 
usługami innych służb 
przyczyniają się do 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu beneficjentów, a 
jednocześnie przeciwdziałają 
umieszcz. dzieci w pieczy 
zastęp.

Gmina Miasto Biłgoraj 70 000,00 zł

11 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
Karlinie i filiami w Karścinie - 
Program Umacniania 
Rodziny

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

Gmina Karlino 70 000,00 zł

12 Wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej pod nazwą 
Placówka Wsparcia 
Dziennego Jutrzenka

Pomoc w nauce, organizacja 
czasu wolnego, dożywianie, 
pomoc socjalna oraz stała praca 
z rodziną wychownaków.

Urząd Miasta Lublin 68 125,00 zł

13 Prowadzenie mieszkań 
chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków pieczy 
zastępczej

Zadanie z zakresu pomocy 
społecznej na wspieranie 
zadania publicznego należącego 
do Powiatu Kraśnickiego w 
zakresie prowadzenia mieszkań 
chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków pieczy 
zastępczej

Powiat Kraśnicki reprezentowany 
przez Zarząd Powiatu w Kraśniku

53 427,00 zł
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14 Prowadzenie zajęć z 
programem profilaktycznym 
dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Biłgoraj, w 
szczególności pochodzących 
z rodzin z problemem 
alkoholowym

Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych, mających na 
celu wspom. rodzin w procesie 
radzenia sobie ze 
współczesnymi zagrożeniami, 
m.in.ze zjawiskiem uzależnienia 
oraz ochronę przed podejmow. 
działaniami zagrażającymi 
zdrowiu i bezp.  Inne cele tych 
działań to ograniczanie i 
likwidowanie czynników 
niekorzystnych dla życia i 
zdrowia młodego człowieka, 
rozwijanie zachowań 
asertywnych, nabywanie 
umiejętności komunik., uczenie 
poczucia bycia niezależnym, 
świadomym swoich poglądów i 
ćw. umiejęt. ich wypow.

Gmina Biłgoraj 50 000,00 zł

15 Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej, świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i 
młodzieży w miejscowości 
Grala-Dąbrowizna, Nowaki

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób –prowadzenie 
placówek 
opiekuńczo–wychowawczych

Urząd Gminy Skórzec 35 000,00 zł

16 Działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży , w tym 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży oraz rozwoju i 
wspierania  aktywności 
społecznej oraz integracji 
mieszkańców Gminy

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

Gmina Biesiekierz 15 000,00 zł

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

Wsparcie rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez objęcie dziecka opieką i 
wychowaniem w placówce 
wsparcia dziennego. Praca z 
rodzinami zagrożonymi 
rozpadem mająca na celu 
zapobieganie utracie opieki 
rodzicielskiej

Gmina Biłgoraj 10 000,00 zł

18 Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej - 
świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży w 
miejscowości Domanice

Pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównanie szans tych rodzin i 
osób w tym prowadzenie 
placówek wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych na 
terenie Gminy Domanice

Urząd Gminy Domanice 10 000,00 zł

19 Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej, świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i 
młodzieży w miejscowości 
Domanice

Prowadzenie zajęć z 
programem profilaktycznym dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Domanice w 
szczególności pochodzących z 
rodzin z problemem 
alkoholowym

Urząd Gminy Domanice 2 500,00 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)

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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Projekt w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-
2020 - Usługi społeczne i 
zdrowotne, pod tytułem: 
"Chcę, mogę, potrafię - 
program wspierania rodzin 
w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo - 
wychowawczych"

Głównym celem projektu jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 
zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości usług 
społecznych przez 53 osoby 
zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym lub 
doświadczające takiego 
wykluczenia, w szczególności do 
usług środowiskowych oraz 
usług wsparcia rodziny na 
terenie miejskiej i wiejskiej 
gminy Biłgoraj w okresie  od 
01.10.2018 do 30.09.2021.

Województwo Lubelskie- instytucja 
zarządzająca; część środków 
pochodziła ze środków europejskich 
a część z budżetu krajowego

102 074,78 zł

2 projekt „Po Pierwsze 
Rodzina”

"Wzmocnienie działań 
interwencyjnych i zwiększenie  
dostępu do usług społ. wśród
dzieci i rodzin zagrożonych 
dysfunkcją i marginalizacją."

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych- środki 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

35 509,00 zł

3 Projekt w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020 - Wsparcie 
rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie 
ogólnym, pod tytułem: 
"Pomocna dłoń - 
kompleksowy program 
wsparcia dziecka i rodziny "

"Projekt realizowany jest od 
01.11.2020 do 30.06.2023 na 
terenie gm. Karlino i w 
Koszalinie, a jego
celem jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i 
poprawa jakości życia 156 osób 
z woj. 
zachodniopomorskiego 
zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym lub 
doświadczających takiego 
wykluczenia."

Województwo Zachodniopomorskie- 
instytucja zarządzająca; część 
środków pochodziła ze środków 
europejskich a część z budżetu 
krajowego

18 395,00 zł
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksandra Granada, Dyrektor Krajowy Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2

2 MOPR Siedlce 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju 3

4 Lubelski Urząd Wojewódzki 1

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku 1

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku 1
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