FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA"
02-379 WARSZAWA
BIAŁOBRZESKA 5
0000098653

BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

3 000,00

0,00

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

3 000,00

0,00

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

110 091,43

106 504,54

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

116,70

260,70

III.

Inwestycje krótkoterminowe

109 974,73

106 243,84

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

113 091,43

106 504,54

AKTYWA razem
PASYWA
A.

Fundusz własny

77 736,26

82 810,41

I.

Fundusz statutowy

47 345,39

77 736,26

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

30 390,87

5 074,15

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35 355,17

23 694,13

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

390,82

0,00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

34 964,35

23 694,13

113 091,43

106 504,54

PASYWA razem
Data sporządzenia: 2019-03-18
Data zatwierdzenia: 2019-05-22

Barbara Radzimińska

Ewa Łukasik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Druk: NIW-CRSO
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
bieżącego

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

651 734,04

450 628,42

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

352 966,95

249 360,70

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

298 767,09

201 267,72

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

639 339,23

448 554,29

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

340 572,14

247 286,57

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

298 767,09

201 267,72

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

12 394,81

2 074,13

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

12 394,81

2 074,13

I.

Pozostałe przychody operacyjne

18 000,03

3 000,02

J.

Pozostałe koszty operacyjne

3,97

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

30 390,87

5 074,15

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

30 390,87

5 074,15

Data sporządzenia: 2019-03-18
Data zatwierdzenia: 2019-05-22

Barbara Radzimińska

Ewa Łukasik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Druk: NIW-CRSO

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Narodowy Instytut
Wolności - Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

•
•
•
•

za rok 2018

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

2019-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina WARSZAWACENTRUM

Ulica BIAŁOBRZESKA

Nr domu 5

Nr lokalu

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 02-379

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu 22-659-15-08

Nr faksu 22-668-91-82

E-mail fundacja@eva.org.pl

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Strona www www.eva.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

01064517200000

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

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

Druk: NIW-CRSO

2004-05-25
6. Numer KRS

0000098653

Imię i nazwisko

Funkcja

Ewa Łukasik

prezes Fundacji

TAK

Andrzej Łukasik

wiceprezes Fundacji

TAK

Violetta Kwiatkowska

sekretarz Fundacji

TAK

Mirosław Stańczykowski

skarbnik Fundacji

TAK

Imię i nazwisko

Funkcja

Katarzyna Łukasik

sekretarz RN

TAK

Jarosław Mentel

członek RN

TAK

Beata Bojanowska

przewodnicząca RN

TAK

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest uczestniczenie w holistycznie pojętym procesie
wychowawczym (między innymi w zakresie: edukacji, sportu, kultury,
turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku,
ekologii) dzieci i młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, domach dziecka, rodzinnych domach dziecka oraz
uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z rodzin pełnych,
patologicznych i nieporadnych życiowo oraz udzielanie wszechstronnej
pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej materialnej i bytowej przez realizację zadań publicznych
zleconych przez organy administracji publicznej oraz inne osoby prawne i
fizyczne.

Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
1. Rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej, przede wszystkim wśród
wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji społecznych i innych placówkach - realizacja ogólnopolskich turniei
sportowych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 2. Organizację oraz współorganizację integracyjnego wypoczynku letniego
i zimowego w postaci kolonii, zimowisk, obozów, spartakiad, zielonych
podstawie statutu organizacji)
szkół itp. dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, uzależnionych,
bezrobotnych, wielodzietnych i znajdujących się w ciężkiej sytuacji
materialnej i bytowej, dzieci i młodzieży z domów dziecka, placówek
opiekuńczo – wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży ponoszących
pełne koszty wyjazdu, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym, w szczególności prowadzenie podczas integracyjnego
wypoczynku letniego i zimowego programów profilaktycznych,
wychowawczych i terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie
alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i innym uzależnieniom
3. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz grupy
mającej szczególnie trudną sytuację życiową lub materialno – bytową, w
szczególności dzieciom i młodzieży - program pomocy materialnej
4. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą
5. Oraz inne nie wymienione w punktach od 1- 4, należące do sfery zadań
publicznych, określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, a
także w oparciu o własne projekty i zadania, mające na uwadze szczególną
społeczna użyteczność i zaspakajające potrzeby społeczne
5. Wspieranie materialne, moralne i finansowe działalności i inicjatyw
osób prawnych i fizycznych, których działania zgodne są z celami Fundacji,
oraz przyjmowanie zleceń organizacji rządowych i pozarządowych
zgodnych z jej statutowymi cela
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
W roku 2018 Fundacja zrealizowała siedem programów, które dotowane były przez organy administracji rządowej i
samorządowej oraz sponsorów biznesowych i osoby fizycznej, a także ze środków 1% podatku dochodowego za rok 2017 i
wpłat od beneficjentów.
Zimowisko z Evą 15-26.01.2018r.Legnica
W zimowisku wzięło udział ogółem 40 uczestników - wychowankowie domów dziecka z Warszawy– Nr 1 i 12 oraz dzieci i
młodzież z rodzin najbiedniejszych – mieszkańcy m. st. Warszawy, w wieku od 7 – 16 lat. Opiekę nad uczestnikami sprawowała
czteroosobowa wykwalifikowana kadra pedagogiczna i jedna wolontariuszka.
Podczas turnusu standardowo podopieczni mieli zapewniony zorganizowany dojazd, ubezpieczenie NW, zakwaterowanie i
całodzienne wyżywienie, w ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu:
- sportu: codziennie/przemiennie zajęcia na basenie krytym MOSiR i na lodowisku (doskonalenie i nauka jazdy na łyżwach oraz
pływania), zajęcia sportowe w sali gimnastycznej - zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i indywidualne –
lekkoatletyka, ćwiczenia ogólnorozwojowe, taniec;
- rekreacji: dyskoteki, zajęcia plastyczne (np. przygotowywanie widokówek techniką kartka – plastelina), wizyta w kręgielni – gra
z podziałem uczestników na osiem grupy, zabawa logiczna w Składnicy Szyfrów - dwukrotne wyjście, wyjście do Teatru im. H.
Modrzejewskiej – lekcja teatralna, wyjście do kina Piast – „Miś Padington 2”,
Druk: NIW-CRSO

2

- krajoznawstwa i turystyki: dwukrotny spacer z przewodnikiem po Legnickiej Starówce (Baszta Głogowska, Kościół Mariacki,
Dom Scholasa, Katedra, mury miejskie, Stary Ratusz, Kamienica pod Przepiórczym Koszem) – zapoznanie się z historią miasta ,
spacer przyrodniczą ścieżką dydaktyczną wokół Koziego Stawu, warsztaty ekologiczne w Ekobibliotece w Ośrodku Informacji
Ekologicznej, zajęcia przyrodnicze w Palmiarni (pokaz roślin owadożernych, palm, kaktusów) oraz wizyta w ptaszarni (papugi,
pawie, kury ozdobne), zwiedzanie i warsztaty w Muzeum Miedzi (zwiedzanie Akademii Rycerskiej i projekcja filmu
dokumentalnego powstaniu miasta Legnica, tworzenie biżuterii z wykorzystaniem drucików miedzianych), wizyta w
Sanktuarium Św. Jacka – spotkanie z proboszczem i zapoznanie się historią sanktuarium.
- edukacji i wychowania: rozmowy i dyskusje indywidualne i grupowe nt. nikotynizmu, narkotyków, alkoholizmu, codzienne
zwracanie uwagi na powszechny wśród młodzieży wulgaryzm werbalny, wprowadzanie nawyków kulturalnego zachowania
wobec rówieśników, osób starszych, podczas wizyt w muzeach, środkach transportu, ukazywanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego poza ogólnie przyjętym przez młodzież internetu i telewizji.
Pobyt na turnusie sprzyjał procesowi samowychowania uczestników, gdzie nauczyli się samodzielności i odpowiedzialności za
wykonanie powierzonych zadań, zaradności życiowej, która sprzyja rozwojowi umysłowemu. Udział w proponowanych
zajęciach przyczynił się do rozbudzenia ich indywidualnych zainteresowań i zamiłowania do życia społecznego. Te walory
wychowawcze wpłyną na ukształtowanie ich osobowości. Wypoczynek zimowy był przede wszystkim okazją do rekreacji, czyli
najwyższej formy aktywnego wypoczynku, dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń i radości.
Podczas uroczystego zakończenia turnusu uczestnicy otrzymali z rąk wychowawców pamiątkowe dyplomy, książki oraz nagrody
rzeczowe w postaci: odzieży sportowej i sprzętu sportowego, kosmetyków. Odbiorcy programu czasowo zmienili środowisko, co
wpłynęło dodatnio na ich dotychczasowe zachowania (często destruktywne). Z psychologicznego punktu widzenia nabyte
umiejętności zachowań pozytywnych zostały utrwalane.
Śniadanie wielkanocne 01 kwiecień 2018r., Warszawa, Gimnazjum Nr 14
W śniadaniu wzięło udział wzięło około 170 osób – podopieczni Ośrodka Opieki Społecznej, Fundacji ATN, Fundacji Eva, Fundacji
Dom, oraz osoby które zgłosiły się indywidualnie do Fundacji uzyskując informację o organizacji śniadania z Informatora Ochoty
i plakatów rozwieszonych w kościołach.
W ramach podpisanej umowy wolontariusze i pracownicy Fundacji Eva przeprowadzili rekrutację gości, rozdali zaproszenia,
rozwiesili plakaty, zakupili produkty i przygotowali paczki świąteczne (kawa, herbata, słodycze), przygotowali śniadanie. W
realizacji zadania wspierali nas: wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów (rozstawienie
stołów i krzeseł na hali), Stowarzyszenie Kupców Targowiska Banacha, którzy przekazali owoce i słodycze dla gości, a także Pani
Irena Parzych i uczniowie z Gimnazjum przy Barskiej, którzy przygotowali dekorację sali.
O godzinie 9.00 w kościele Świętego Jakuba przy Placu Narutowicza chętni goście uczestniczyli w mszy świętej, a następnie o
godz. 10.15 rozpoczęło się uroczyste śniadanie, w którym uczestniczył Burmistrz Dzielnicy Ochota Pan Grzegorz Wysocki wraz z
rodziną, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Pan Maciej Sotomski z małżonką, Pani Dorota Stegienka – radna
Dzielnicy Ochota i ksiądz proboszcz Henryk Bartuszek, który pobłogosławił pokarmy. Gości powitała Prezes Fundacji Eva – Ewa
Łukasik, głos zabrał także Burmistrz Pan Grzegorz Wysocki i radna Pani Dorota Stegienka. Gospodarze podzielili się jajkiem z
gośćmi, po czym goście spożyli śniadanie – tradycyjny barszczyk podany przez wolontariuszy, oraz wędliny, jajka, sałatki,
śledziki, ciasta, kawa, herbata, owoce – przygotowane na stołach szwedzkich. Śniadanie umilił występ artystyczny wokalno –
gitarowy w wykonaniu Małgorzaty i Andrzeja Majerskich.
Gości żegnał świąteczny kurczak i zajączek oraz Prezes Ewa Łukasik - każdy gość otrzymał paczkę.
Z relacji gości biorących udział w spotkaniu wynika, iż bardzo miło spędzili czas – nie byli w tym dniu sami, wszystkie potrawy
bardzo im smakowały – nikt nie wyszedł głodny, z przyjemnością wysłuchali występu artystycznego.
Podsumowując to piękne wydarzenie, pragnę podkreślić, iż mimo pracochłonnych przygotowań, jesteśmy usatysfakcjonowani z
realizacji programu, było to również dla nas bardzo wzruszające przeżycie.
XXIV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny 30 kwiecień/01 maja 2018r., Warszawa
W zawodach wzięło wzięło udział 13 drużyn domów dziecka z: Daleszyc, Grudziądza, Jasieńca Iłżeckiego, Kozienic, Komarna,
Kołaczkowa, Lublina, Miechowa, Pęcher, Sosnowca, Siedlec, Skopania i ze Szczecina. Turniej objęty honorowym patronatem
Prezesa PZPN-u.
W dniu 30 kwietnia w godzinach popołudniowych i wieczornych drużyny zostały zakwaterowane w Schronisku Młodzieżowym
przy ul. Smolnej, po kolacji odbyła się odprawa z trenerami, wychowawcami, sędziami zawodów i organizatorem podczas której
omówiony został szczegółowy program zadania.
W dniu 1 maja br. zostały przeprowadzone zostały eliminacje grupowe, półfinały finał Turnieju, w wyniku którego I miejsce zajął
Dom Dziecka z Komarna, II miejsce Dom Dziecka z Kołaczkowa, III miejsce Dom Dziecka z Sosnowca. Najlepszym Strzelcem
Turnieju został - Patryk Sznajder z Kozienic z wynikiem 14 bramek, Najlepszym Bramkarzem Mateusz Sznajder z Kołaczkowa, a
Najlepszym Zawodnikiem Filip Stankiewicz z Komarna, otrzymując statuetki, plecaki oraz vouchery w wysokości 1000 złotych z
przeznaczeniem na naukę języka angielskiego, ufundowane przez Firmę Sami Swoi Przekazy Pieniężne z Londynu.
Zwycięskie drużyny otrzymały: puchary ufundowane przez PZPN i Urząd Dzielnicy Ochota, medale, dyplomy, kosze ze słodyczami
oraz gotówkową nagrodę finansową ufundowaną przez Polską Ligę Piątek Piłkarskich z Londynu na zakupienie sprzętu
sportowego za zajęcie I miejsca w wysokości 500 funtów, II miejsca w wysokości 300 funtów, III miejsca w wysokości 200
funtów. Liga Piątek Piłkarskich z Londynu ufundowała dodatkowo nagrody specjalne w wysokości 20 funtów dla najlepszych ich
zdaniem zawodników: Mikołaj Poniatowski z Lublina, Marcin Saliński z Kozienic, Michał Grzegorczyk, Gabriel Konopka i Nikola
Pogonowska z Siedlec. Pozostałe drużyny otrzymały statuetki i pamiątkowe dyplomy oraz upominki (zeszyty, długopisy,
smycze, słodycze), dziewczęta biorące udział w Turnieju nagrodziliśmy bidonami, wychowawcy i trenerzy również
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otrzymali symboliczne podziękowanie w postaci kosmetyków. Drużyna z Siedlec (XIII miejsce) otrzymała piłkę Masita, którą
rozegrany został Turniej. Podczas Turnieju młodych sportowców odwiedzili Panowie Janusz Kowalski i Kazimierz Stępień
działacze PZPN-u i wiceburmistrz Ochoty Pan Krzysztof Kruk. Podczas całego Turnieju obecni byli sponsorzy Turnieju z Ligi Piątek
Piłkarskich z Londynu – Panowie Daniel Adamczewski i Paweł Krzysiak. Fundacja zapewniła uczestnikom: noclegi, posiłki, napoje,
obsługę woluntarystyczna i medyczną.
Sportowe Wakacje z Evą 1-15 lipiec 2018 Inowrocław
W turnusie wypoczynkowym udział wzięło uczestniczyło 130 dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczęta w wieku od 6 -18 lat) objętą pieczą zastępczą, wychowującą się w rodzinach żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin
wielodzietnych, samotnie wychowywanych, zamieszkujących w województwie mazowieckim (Sułkowice, Grobice, Chynów,
Warszawa, Falbogi, Pęchery, Jasieniec Iłżecki) oraz z placówek opiekuńczo - wychowawczych z Warszawy nr 1 i 12, Goleniowa,
Kołaczkowa, Łodzi i Radzynia Podlaskiego.
Uczestnicy mieli zapewnione noclegi, wyżywienie (trzy posiłki dziennie i podwieczorek oraz suchy prowiant na drogę powrotną,
ubezpieczenie NW na 7000 złotych, zorganizowany dojazd i powrót autokarami, opiekę pedagogiczną . Podczas turnusu został
zrealizowany program edukacyjno - turystyczno - sportowo- wychowawczy i rekreacyjny, w ramach którego przeprowadzone
zostały następujące zajęcia z zakresu:
- edukacji patriotycznej: z okazji Stulecia Niepodległości Polski odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadgoplańskiego
Towarzystwa Historycznego, podczas którego uczestnicy poznali historię Inowrocławia i dzieje Powstania Wielkopolskiego oraz
przybliżona została historia Flagi Polskiej i „Pieśni Legionów Polskich”. W trakcie spotkań grupowych uczestnicy aktywnie
włączali się w dyskusję zadając ciekawe pytania – np. dlaczego są wojny?, Niepodległościowy Dzień Sportu – gry i zabawy
zręcznościowe, rzuty do kosza, bieg w workach, wspólny taniec „Chocholate” bieg na orientację, zajęcia plastyczne – grupowe
prace metodą malowania dłońmi Orła Białego, Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej – każda grupa recytowała wiersze (Czesława
Janczarskiego „Polska”, „Barwy ojczyste”, „Kto Ty jesteś? Polak mały!”, Ryszarda Przymusa „Co to jest Polska?”, Władysława
Bełzy „Twój dom”, Wandy Chotomskiej „Moja mała Ojczyzna”, Joanny Białobrzeskiej „Twój dom”, wszyscy zaśpiewali piosenkę
„Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka oraz „Rotę” Marii Konopnickiej. Na zakończenie z inicjatywy uczestników wspólnie
odśpiewaliśmy Hymn Polski.
- edukacji i wychowania: dyskusje indywidualne i grupowe, rozmowy profilaktyczne na tematy uzależnień, norm zachowania w
różnych sytuacjach, zajęcia dramowe i integracyjne (dixit, prawa dżungli, bezludna wyspa, reporter, mafia, itp.)
- turystyki i krajoznawstwa: Muzeum im. Jana Kasprowicza – poznanie historii Inowrocławia, eksponatów z czasów
średniowiecznych – m. innymi Władysława Łokietka, zwiedzenie ekspozycji kopalnianej, szybów górniczych, oraz poznanie
sposobów wydobywania soli, zwiedzenie pracowni szewskiej, a także warsztaty plastyczne dla poszczególnych grup
wiekowych, wizyta na lotnisku w Aeroklubie Kujawskim - zapoznanie z historią i obejrzenie samolotów, paralotni i szybowców,
obejrzenie modelarni – zdobycie wiedzy na temat sposobów konstruowania modeli samolotów sportowych, wizyta w hangarze,
możliwość wejścia do samolotów (jednopłatowce i szybowce), obejrzenie pokazu lotów szybowców, wizyta w Instytucie
Prymasa Glempa – zapoznanie z życiorysem prymasa Polski, oglądanie pamiątek i podarunków z całego świata, zwiedzanie
ekspozycji archeologicznej Askaukalis – oglądanie eksponatów z czasów z przed naszej ery, poznanie obrzędowości Celtów i
historii szlaku bursztynowego oraz murów miasta Inowrocławia, zwiedzenie wystawy solnictwa – zapoznanie z historią kopalni
soli w Inowrocławiu – realia pracy górników, podstawowa wiedza nt. wydobywania soli, obejrzenie prezentacji multimedialnej
„ Bajeczny Świat kopalni Solno”, spacery piesze do: Parku Solankowego, pod Tężnie, palmiarni, pijalni wód z degustacją wody
inowrocławianki, Chaty Kujawskiej, ogrodów Papieskich, spacer szlakiem „Pamiątkowych drzew", na rynek starego miasta
(skwer Jana Pawła II, pomnik św. Jadwigi, rzeźby żaczków, tańcząca fontanna – wieczorne pokazy, całodniowa wycieczka
autokarowa do Solca Kujawskiego – spacer z przewodnikiem ścieżką dydaktyczną Jura Park, zwiedzenie Muzeum Ziemi i Parku
Owadów (lekcja historii – jak wyginęły dinozaury), obejrzenie filmu 5 D w Kinie Emocji Cinema „Meet the dinos”, warsztaty
paleontologiczno – edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych (wyszukiwanie w piasku szkieletów dinozaurów, malowanie
dinozaurów, pustynia Gobi oraz wspólna zabawa i korzystanie rożnych atrakcji w Parku Rozrywki.
- sportu i rekreacji : codzienna gimnastyka poranna – zumba i fitness, zajęcia sportowe indywidualne i zespołowe w hali
sportowej i na powietrzu, m. innymi: kometka, piłka plażowa, nożna – mecze towarzyskie międzygrupowe a także z lokalnym
klubem piłkarskim, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, dwa ognie, bulle, zajęcia ogólnorozwojowe, itp., w zależności od
pogody korzystanie z basenu MOSiR odkrytego i krytego „Wodny Park”, wieczorne prezentacje poszczególnych grup w oparciu
o twórczość Tuwima, Chotomskiej i Brzechwy )Lokomotywa, Rzepka, Pali się, Stonoga, Na straganie, Pieski małe dwa, Ptasie
radio, Hipopotam lubi błoto, Ryby, żaby i raki), imprezy towarzyszące przygotowywane przez poszczególne grupy - Chrzty
Inowrocławskie na terenie odkrytego basenu MOSiR, Śluby kolonijne, Mam talent, Karaoke, zabawy z chustą Klanzy, puszczanie
baniek mydlanych, dyskoteki, konkurs czystości trwający cały turnus, grupowe zabawy integracyjne – mi. innymi malowanie
mandali, kalambury, udział w koncercie w muszli koncertowej – „piosenka przypomni ci..”, koncert muzyki poważnej zespołu
Pro Arte.
Ponadto zorganizowaliśmy dla uczestników: wyjście do parku rozrywki i udział w grze zespołowej Paintball oraz recital gitarowo
– wokalny Andrzeja Majerskiego w bursie, po zakończeniu którego uczestnicy bardzo chętnie wspólnie śpiewali. Na
zakończenie turnusu – podczas apelu pożegnalnego, każdy uczestnik otrzymał od wychowawcy pamiątkową koszulkę, dyplom,
książkę oraz upominki (odzież Big Star, kosmetyki, zabawki, gry planszowe, płyty CD, biżuteria), uczestnicy – 13 osób, którzy
wyróżnili się podczas turnusu pozytywnym zachowaniem, aktywnością, nienaganną postawą otrzymali z rąk kierownika kolonii
dodatkowe nagrody w postaci odzieży sportowej Adidas, instruktor sportowy wręczył nagrody – sprzęt sportowy -najbardziej
usportowionym uczestnikom (30 osób), nagrody – zestawy kosmetyczne- za najlepiej utrzymywaną czystość w pokojach przez
cały turnus wręczyła pielęgniarka. Kierownik kolonii podziękowała także pedagogicznej i obsłudze kuchni, wręczając im książki i
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drobne upominki.
III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Domów Dziecka 10-11 listopad 2018r., Warszawa
Nadrzędnym celem programu było nie tylko rozpowszechnianie sportu, ale także uczestniczenie w procesie wychowania,
profilaktyki i resocjalizacji młodych, którzy z różnych, bardzo złożonych przyczyn wychowują się w instytucjach opiekuńczych.
Celami szczegółowymi zadania było: promowanie systematycznej aktywności sportowej, a co za tym idzie przeciwdziałanie
patologiom, wyrównywanie szans poprzez sport, promocja wolontariatu, i nowatorstwo i atrakcyjność tego typu zadania wśród
placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz promocja piłki ręcznej. W zawodach wzięło udział 12 drużyn domów dziecka z:
Daleszyc, Falbog Komarna, Kołaczkowa, Jasieńca Iłżeckiego, Janowa Podlaskiego, Lublina, Pęcher, Siedlec, Skopania, Szczecina,
Włocławka.
W dniu 10 listopada w godzinach popołudniowo – wieczornych powitaliśmy drużyny w Schronisku Młodzieżowym drobnymi
upominkami; po kolacji odbyła się odprawa z sędziami zawodów, opiekunami i trenerami. Drużyny, które wcześniej przybyły do
stolicy, pod opieką wolontariuszy udali się na spacer po Starówce;
W dniu 11 listopada o godzinie 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Turnieju, a następnie przeprowadzone zostały eliminacje
grupowe (grupy A,B,). W związku z obchodami 100 lecia Niepodległości wszyscy uczestnicy otrzymali flagi biało - czerwone i o
godzinie 12.00 odśpiewaliśmy hymn Polski. W przerwie Turnieju uczestnicy otrzymali poczęstunek z Mc Donald`s, obiad, w
trakcie wodę i napoje oraz słodycze. Następnie został rozegrany półfinał i finał Turnieju. W wyniku rywalizacji, I miejsce zajął
dom dziecka ze Szczecina, II miejsce dom dziecka z Janowa Podlaskiego, III miejsce dom dziecka z Kołaczkowa. Królem Strzelców
został wychowanek domu dziecka z Daleszyc - Patryk Głowacki. Podczas uroczystego zakończenia Turnieju zwycięskie drużyny
otrzymały puchary, medale, dyplomy oraz plecaki, piłki oraz sprzęt do karaoke, tostery, sprzęt sportowy treningowy oraz kosze
ze słodyczami, pozostałe drużyny odebrały pamiątkowe statuetki, dyplomy, medale i drobne upominki. Podziękowaliśmy także
drobnymi upominkami opiekunom, wolontariuszom oraz dziewczętom biorącym
udział w Turnieju.
Gwiazdka świeci dla dzieci 16 grudzień 2018 r., Warszawa, Kolejówka ul. Szczęśliwicka 56
Zadanie „Gwiazdka świeci dla dzieci” – to program zrealizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych – podopiecznych ochockich organizacji pozarządowych oraz uczniów placówek oświatowych. W programie
udział wzięło 300 dzieci i młodzieży, dla których przekazaliśmy zaproszenia do: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota,
Fundacji Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych
i Ekonomicznych, Towarzystw Przyjaciół Dzieci, Fundacji Pomocy Społecznej Eva, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Barska, Szkoły Podstawowej nr 264, 61 i 97.
Zaproszeni goście obejrzeli około dwugodzinny program artystyczny, złożony z dwóch części. W pierwszej, w atmosferze
świąteczno – zimowej goście obejrzeli występy wokalno – instrumentalno - taneczne w wykonaniu uczniów ochockich szkól i
przedszkoli – laureatów Ochockiego Przeglądu Talentów oraz występ iluzjonisty Adriana Gawrona. W drugiej części nasi goście
obejrzeli pokaz taneczny – podróż św. Mikołaje przez Chiny, USA, Hawaje i Polskę. Podczas trwania programu wylosowanych
zostało 13 „Szczęśliwych numerków”, dzieci otrzymały świąteczne maskotki. W przerwie spektaklu wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej nr 264 wcielili się w bajkowe postacie i częstowali gości słodyczami, napojami, rodzice mogli napić się kawy i
herbaty. Święty Mikołaj pozował do zdjęć i witał się dziećmi, przy dźwiękach kolęd podzieliliśmy się z dziećmi, młodzieżą i
rodzicami opłatkiem. Życzenia świąteczne złożyła obecnym Pani Burmistrz Ewa Kacprzak Szymańska, imprezę swoją obecnością
zaszczycili również – Radna Dzielnicy Ochota Pani Sylwia Mróz i Naczelnik WSSiZ Pan Maciej Sotomski. Na zakończenie imprezy,
goście otrzymali słodkie paczki.
Eva pomaga – program realizowany przez cały rok
Program ma na celu pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych dla podopiecznych Fundacji (matki samotnie wychowujące
dzieci, rodziny wielodzietne, bezrobotne, renciści i emeryci o niskim uposażeniu) - łącznie około 100 osób. Raz w miesiącu dary
wydawane są beneficjentom. W roku 2018 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy dary o wartości 82 860,80 złotych. Ponadto w
ramach programu prowadzimy zbiórkę środków finansowych na leczenie i rehabilitację dwójki chorych dzieci: Hani czteroletniej dziewczynki, która urodziła się z czterokończynowym porażeniem mózgowym i padaczką oraz Michałka - chłopca,
który jest niewidomy. Środki finansowe pochodzą przede wszystkim z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
darowizn od osób fizycznych i prawnych.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

Osoby fizyczne

920

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

Osoby prawne

18

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp.

1

2

3

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

XXIV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w
Halowej Piłce Nożnej im. K. Deyny i III
Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłki
Ręcznej - zawody sportowe o zasięgu
ogólnopolskim mające na celu
85.51.Z
rozpowszechnianie sportu w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych oraz wychowanie
poprzez
sport.....................................................................
.............................................................................
.......................................................................

0,00 zł

wypoczynek dzieci i młodzieży

Zimowisko z Evą i Sportowe wakacje z Evą zapewnienie wypoczynku zimowego i letniego
wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych i dzieciom z rodzin
ubogich................................................................ 79.12.Z
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
...................................................................

0,00 zł

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

Eva pomaga- program mający na celu pomoc
materialną dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i bytowej oraz prowadzenie
dwóch subkont dla chorych
dzieci.................................................................... 88.99.Z
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................

0,00 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO

6

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów)
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. 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

Lp.

Sfera działalności pożytku
publicznego

wypoczynek dzieci i młodzieży

1

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Zimowisko z Evą i Sportowe Wakacje z Evą zapewnienie wypoczynku letniego i
zimowego dla wychowanków placówek
opiekuńczo - wychowawczych i dzieci z
rodzin
ubogich.......................................................... 79.12.Z
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
....................

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

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)

453 628,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

249 360,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

201 267,72 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) przychody finansowe

0,00 zł

e) pozostałe przychody

3 000,02 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

61 987,52 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

75 850,00 zł
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0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

20 000,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

55 850,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

204 790,90 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

37 417,02 zł

c) z darowizn od osób prawnych

167 373,88 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

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

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł

111 000,02 zł

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

52 056,61 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym ogółem

80 773,22 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
1 Działalność statutowa Fundacji

25 198,81 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów
1 Rehabilitacja i leczenie Michała Florczaka

6 118,30 zł
30 491,81 zł

2 Leczenie, rehabilitacja i pomoc socjalna Hanny Wróbel
3 Dom Dziecka Nr 12 Warszawa ul. Tarczyńska 27

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO

178,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

448 554,29 zł

80 773,22 zł

247 286,57 zł

79 905,50 zł
8

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

201 267,72 zł

867,72 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) koszty finansowe

0,00 zł

e) koszty administracyjne

0,00 zł

0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

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

2 074,13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych

0,00 zł

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
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 od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień, jakich:
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.
własność
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo:
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

Druk: NIW-CRSO
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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)

2 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)

1.3. 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)

0,00 etatów

22 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
6 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)

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

Druk: NIW-CRSO

18 osób

18 osób
0 osób
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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

3 osób

b) inne osoby

0 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:

3 osób

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

39 360,00 zł
39 360,00 zł

- nagrody

0,00 zł

- premie

0,00 zł

- inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w
tym:

67 252,71 zł

27 892,71 zł
67 252,71 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

21 542,71 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

45 710,00 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
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

0,00 zł

(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)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

1 640,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)
Druk: NIW-CRSO
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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

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
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)

1 700,00 zł

pracownicy fundacji zatrudnieni są w niepełnym wymiarze
godzin

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

1 Śniadanie Wielkanocne dla
osób samotnych i ubogich

Organizacja Śniadania
Wielkanocnego dla 170 osób
samotnych i ubogich podopiecznych ochockich
organizacji pozarządowych

Urząd Dzielnicy Ochota m. st.
Warszawy

13 300,00 zł

2 Gwiazdka świeci dla dzieci

Organizacja programu
bożonarodzeniowego dla 300
dzieci i młodzieży podopiecznych ochockich
organizacji pozarządowych.

Urząd Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy

21 000,00 zł

Nazwa zadania

Druk: NIW-CRSO

Kwota
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3 Wakacje z Evą

Celem zadania było
Biuro Edukacji Urzędu m. st.
zagospodarowanie czasu
Warszawy
wolnego dla 130 dzieci i
młodzieży w okresie ferii letnich
poprzez
zorganizowanie
piętnastodniowego turnusu
wypoczynkowego w
Inowrocławiu. Celami
szczegółowymi natomiast była:
dbałość o wszechstronny rozwój
młodego człowieka,
kształtowanie poczucia
tożsamości kulturowej, lokalnej
i narodowej i postaw
patriotycznych, rozbudzanie
zainteresowań kulturą regionu,
aktywność sportowa, rozwój
indywidualnych zainteresowań.

14 100,00 zł

4 Eva Pomaga

Celem zadania było
Urząd Dzielnicy Ochota m. st.
ograniczenie ubóstwa oraz
Warszawy
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin
poprzez systematyczne,
bezpłatne wsparcie materialne.

6 000,00 zł

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)

Lp

Nazwa zadania
1 Sport z Evą

Druk: NIW-CRSO

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Nadrzędnym celem programu Ministerstwo Sportu Turystyki
było rozpowszechnianie sportu
w placówkach opiekuńczo wychowawczych, a także proces
wychowania, profilaktyki i
resocjalizacji młodych pokoleń
poprzez uprawianie sportu piłki nożnej i piłki ręcznej,
którzy z różnych, bardzo
złożonych przyczyn wychowują
się w instytucjach
opiekuńczych, a co za tym idzie
projekt kreuje prozdrowotne,
społeczne, edukacyjne i
wychowawcze wartości sportu przeciwdziała zachowaniom
agresywnym, uzależnieniom i
patologiom społecznym.

Kwota
20 000,00 zł
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2 Wakacje z Evą

Celem zadania było
Mazowiecki Kurator Oświaty
zagospodarowanie czasu
wolnego dla 130 dzieci i
młodzieży w okresie ferii letnich
poprzez
zorganizowanie
piętnastodniowego turnusu
wypoczynkowego w
Inowrocławiu. Celami
szczegółowymi natomiast była:
dbałość o wszechstronny rozwój
młodego człowieka,
kształtowanie poczucia
tożsamości kulturowej, lokalnej
i narodowej i postaw
patriotycznych, rozbudzanie
zainteresowań kulturą regionu,
aktywność sportowa, rozwój
indywidualnych zainteresowań.

36 750,00 zł

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

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.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

% udziałów
% udziału w ogólnej
lub akcji w
liczbie głosów
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Organ kontrolujący

Lp

Liczba kontroli

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)

Druk: NIW-CRSO
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Druk: NIW-CRSO

Ewa Łukasik
Andrzej Łukasik

Data wypełnienia sprawozdania

2019-06-25
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