
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

zasady rachunkowości według zasad ogólnych, orogram finansowo-księgowy RAMZES(kontynuacja), amoryzacja wg stawek

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-05-18

Barbara Radzimińska Ewa Łukasik

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-31

Barbara Radzimińska

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

Ewa Łukasik

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

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

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 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 106 504,54 94 376,12

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 260,70 440,85

III. Inwestycje krótkoterminowe 106 243,84 93 935,27

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 106 504,54 94 376,12

PASYWA

A. Fundusz własny 82 810,41 71 206,12

I. Fundusz statutowy 77 736,26 82 810,41

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 5 074,15 -11 604,29

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 694,13 23 170,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 23 694,13 23 170,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 106 504,54 94 376,12

Data zatwierdzenia: 2020-05-18

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-31

Barbara Radzimińska

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

Ewa Łukasik

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

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

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 450 628,42 536 602,13

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 249 360,70 243 666,01

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 201 267,72 292 936,12

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 448 554,29 548 206,43

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 247 286,57 255 270,31

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 201 267,72 292 936,12

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 2 074,13 -11 604,30

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) 2 074,13 -11 604,30

I. Pozostałe przychody operacyjne 3 000,02 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 3,97 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,01

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 5 070,18 -11 604,29

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 5 070,18 -11 604,29

Data zatwierdzenia: 2020-05-18

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

brak zobowiązań

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

brak zaliczek i kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Pasywa:

rozliczenia międzyokresowe : 23.170,00

Na tę kwotę składają się:

- wpłaty w grudniu 2019 r od sponsorów na zimowisko w 2020 r

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Dotacje:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki: 52.500,00 - wakacje z Evą

Biuro Edukacji Urzędu m.st.Warszawy: 11.800,00 - wakacje z Evą

Fundacja Stocznia: 5000,00 - wakacje z Evą

MCPS: 70.000,00 - wakacje z Evą (terapeutyczne)

MSiPS: 20.000,00 - sport z Evą

Urz.Dzielnicy Warszawa-Ochota: 18.000,00 - w tym: Śniadanie Wielkanocne 13.000,00 i 5000,00 program Eva Pomaga

Urz.Dzielnicy Warszawa-Włochy: 2350,00 - program Eva Pomaga

 

Składki członkowskie - nie dotyczy

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności odpłatnej: 292.936,12 (koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań)

Koszty działalności nieodpłatnej: 255.270,31 (koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem fundacji)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2019 roku uległ powiększeniu o zysk z roku ubiegłego, innych zmian nie było

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% za 2018 rok: 46.474,50 w tym na cele wskazanne przez wpłacających:

        Druk: NIW-CRSO



 1. Pomoc dla Hani Wróbel: 34.031,60

 2. Pomoc dla Michała Florczaka: 5663,40

 3. na cele statutowe fundacji: 6779,50

 

Środki z 1% są dysponowane zgodnie z przeznaczeniem

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-05-18

Barbara Radzimińska Ewa Łukasik

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

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 Strona www www.eva.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-25

2004-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01064517200000 6. Numer KRS 0000098653

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

Ewa Łukasik prezes Fundacji TAK

Andrzej Łukasik wiceprezes Fundacji TAK

Violetta Kwiatkowska sekretarz Fundacji TAK

Mirosław Stańczykowski skarbnik Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jarosław Mentel członek Rady Nadzorczej TAK

Katarzyna Łukasik członek Rady Nadzorczej TAK

Beata Bojanowska członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest uczestniczenie w  holistycznie pojętym procesie 
wychowawczym (m.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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO 2



Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
1. Rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej, przede wszystkim  wśród 
wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
społecznych i innych placówkach, w szczególności:
a) Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz 
rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej.
b) Organizacja imprez sportowych, zlotów, festynów, turniejów, 
konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-
rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a tym samym 
mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności 
fizycznej, w szczególności przez, młodzież i dzieci i osoby starsze 
c) propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji 
ruchowej, profi¬laktyki zdrowotnej, rehabilitacji ruchowej, edukacji i 
sportu. 
d) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i 
instytucjami oraz realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie: 
kultury fizycznej, rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych, 
2. Organizację oraz współorganizację integracyjnego wypoczynku letniego 
i zimowego w postaci kolonii, zimowisk, obozów, spartakiad, zielonych 
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:
a) Prowadzenie podczas integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego 
programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, 
mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i 
innym uzależnieniom
b) Organizacja wczasów rodzinnych dla rodzin wielodzietnych, 
bezrobotnych, ubogich, nieporadnych życiowo oraz kolonii dla dzieci z 
terenów wiejskich
3. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz grupy 
mającej szczególnie trudną sytuację życiową lub materialno – bytową, w 
szczególności dzieciom i młodzieży, poprzez: 
a) Udzielanie pomocy finansowej na zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych, sprzętu medycznego, odzieży, leków oraz innych potrzeb, 
itp.
b) Pozyskiwanie środków finansowych od osób prawnych i fizycznych i 
przekazywanie ich na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób chorych lub 
potrzebujących pomocy
c) Pozyskiwanie od osób prawnych i fizycznych darów materialnych (m. 
innymi odzieży, obuwia, artykułów żywnościowych, artykułów 
higienicznych itp.) i dystrybucja wśród podopiecznych
d) Udzielanie osobom potrzebującym pomocy moralnej i prawnej 
e) Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, 
zajmującymi się pomocą dla ludzi uzależnionych, chorych, dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, patologicznych, nieporadnych życiowo oraz osób 
znajdujących się w przejściowej, trudnej sytuacji materialnej oraz domom 
dziecka
4.  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą
5. Oraz inne nie wymienione w punktach od 1- 3, 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
6. 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 celami.
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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

Zimowisko z Evą 28 styczeń – 09 luty 2019r. Kraków
W zimowisku wzięło udział ogółem 40 uczestników - wychowankowie domów dziecka z Warszawy – Nr 1 i 12 i Pęcher 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 i dwukrotnie w Parku Wodnymi 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 – w tym bardzo modny wśród młodzieży Just Dance, zajęcia plastyczne (np. wykonywanie budowli z 
chrupek i makaronu), wizyta w kręgielni i wrotkarni, warsztaty w Fabryce cukierków Ciuciu, podchody, gry i zabawy 
świetlicowe; 
- krajoznawstwa i turystyki:  dwukrotny spacer z przewodnikiem po Starym Mieście i Kazimierzu, zwiedzanie Podziemi Sukiennic 
Krakowskich, zwiedzanie Wawelu (w tym lekcja muzealna warsztaty), Kopiec Kościuszki, HistotyLand;
- 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 04 kwiecień 2019r., Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 61
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 i portalu społecznościowego facebook.
W ramach podpisanej umowy wolontariusze i pracownicy Fundacji Eva przeprowadzili rekrutację gości, rozdali zaproszenia, 
rozwiesili plakaty, zakupili produkty i przygotowali paczki świąteczne (kakao, herbata, słodycze), przygotowali śniadanie. W 
realizacji zadania wsparli nas uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 61, którzy rozstawili stoły i krzesła w sali gimnastycznej, nakryli i 
udekorowali stoły i  po uroczystości posprzątali oraz Stowarzyszenie Kupców Targowiska Banacha, którzy przekazali owoce.
W śniadaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota Pani Ewa Kacprzak - Szymańska, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Pan Maciej Sotomski i ksiądz Waldemar  z parafii NMP Królowej Świata oraz Dyrektor Szkoły Pani Renata 
Wrotniak i Zastępczyni Dyrektor Pani Magdalena Oprządek.
Po powitaniu i złożeniu serdecznych życzeń świątecznych przez Panią  Burmistrz nastąpiło uroczyste poświęcenie pokarmów i 
modlitwa. Gospodarze oraz przedstawiciele Fundacji podzielili się z obecnymi jajkiem, po czym goście spożyli  bardzo bogate 
śniadanie – był tradycyjny barszczyk, wędliny, jajka, sałatki, śledziki, pieczywo, ciasta, kawa, herbata, owoce, słodycze, napoje, 
woda mineralna. Śniadanie umilił  występ wokalny w wykonaniu Małgorzaty Majerskiej.
Gości żegnał świąteczny zajączek i baranek, wręczając im  paczki.
Z relacji gości biorących udział w spotkaniu wynika, iż bardzo miło spędzili czas – nie byli sami, było uroczyście, świątecznie, a 
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.

XXV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny  17/18 maja 2019r., Warszawa 
Nadrzędnym celem programu było rozpowszechnianie sportu w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, a także proces 
wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodych pokoleń poprzez uprawianie sportu - piłki nożnej, 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. Celami szczegółowymi zadania jest między innymi: promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
promocja wolontariatu, krzewienie idei fair play, stworzenie możliwości udziału w systemowej rywalizacji sportowej, 
ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, rozwój talentów sportowych oraz wyrównanie szans w dostępie do 
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sportu dla wychowanków domów dziecka, i przede wszystkim nowatorstwo i atrakcyjność programu wśród placówek 
opiekuńczo – wychowawczych.
W zawodach wzięło udział 16 drużyn domów dziecka z: Gostchorza, Grudziądza, Janowa Podlaskiego, Jasieńca Iłżeckiego, 
Kisielan, Kołaczkowa, Kutna, Lublina, Pasymia, Pęcher, Sarnowa, Siedlec, Skopania, Szczutowa, Szczecina, Włocławka. 
Organizator zapewnił uczestnikom zakwaterowanie, posiłki ,a w trakcie rozgrywek dla uczestników przygotowane były jabłka, 
słodycze, lody i woda.
Rozegrano łącznie 32 mecze, w wyniku których I zajął Dom Dziecka ze Szczecina, II miejsce Dom Dziecka z Kołaczkowa, III miejsce 
Dom Dziecka z Grudziądza. Zwycięzcy otrzymali: puchary, 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. Najlepszym Strzelcem Turnieju 
został - Filip Stankiewicz z Janowa Podlaskiego z wynikiem 14 bramek, Najlepszym Bramkarzem Patryk Cierzniak z Kołaczkowa, a 
Najlepszym Zawodnikiem Nikolas Reimus z Grudziądza. Zwycięzcy otrzymali statuetki, plecaki oraz vouchery w wysokości 1000 
złotych z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego ufundowane przez Firmę Sami Swoi Przekazy Pieniężne z Londynu. 
Ponadto organizatorzy wraz ze sponsorami wyróżnili wychowanków za sportową postawę i ducha walki oraz zachowanie fair 
play podczas meczy: Brajana Krajewskiego z Pasymia (otrzymał bluzę piłkarską bramkarza Jana Muchy), Karolinę Morawską ze 
Szczutowa (otrzymała torbę sportową Nike), Klaudię Chabowską z Włocławka (otrzymała koszulkę reprezentacyjną Arkadiusza 
Milika z autografem piłkarza), dom dziecka z Lublina (otrzymali piłkę z autografem prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka). Wszystkie 
drużyny otrzymały statuetki i pamiątkowe dyplomy oraz upominki (kredki, długopisy, smycze, słodycze), dziewczęta biorące 
udział w Turnieju nagrodziliśmy bidonami, a wychowawców i trenerów kosmetykami. Podczas Turnieju młodych sportowców 
odwiedził Robert Podoliński, a na całym Turnieju obecni byli sponsorzy - z Ligi Piątek Piłkarskich z Londynu – Pan Piotr Osiński i 
Pan Paweł Mes – prezes Firmy Sami Swoi z Londynu. Na Turniej zaprosiliśmy sędziów, którzy przez wiele lat współtworzyli z nami 
to sportowe wydarzenie: Pana Marcina Wróbla, Adama Krzyżanowskiego i Andrzeja Karczmarczyka – arbitrzy sędziowali po kila 
meczy; za całokształt pracy i z okazji jubileuszu podziękowaliśmy im drobnymi upominkami – panowie tak samo jak my byli 
wzruszeni.

Wakacje z Evą 1/15 i 15/29 lipiec 2019 Łomża
Podczas wakacji zorganizowaliśmy dwa turnusy wypoczynkowe. W pierwszym turnusie uczestniczyło  150 dzieci i młodzieży 
(chłopcy i dziewczęta w wieku od 7 - 17 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, Chynów, Warszawa) oraz  z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzinnych domów dziecka z 
Warszawy – dom dziecka nr 1, 3 i 12, Goleniowa,  Falbog, Radzynia Podlaskiego, Zawiercia, Ełganowa, Rakowa, Pęcher, 
Domatowa, Sieborowic, Nowego Bronowa, Siedlec, Trelkówka, Lublina i Pasymia. W drugim turnusie uczestniczyło 100 dzieci i 
młodzieży (chłopcy i dziewczęta w wieku od 8 -16 lat) - mieszkańcy woj. mazowieckiego z rodzin dotkniętych skutkami 
alkoholizmu rodziców, zrekrutowanych przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Sochaczewa, Góry 
Kalwarii, Chynowa i Warszawy. 

W ramach zadania uczestnicy mieli zapewnione: pełne wyżywienie (trzy posiłki i podwieczorek oraz suchy prowiant na drogę 
powrotną), zakwaterowanie w pokojach trzy i czteroosobowych, zorganizowany dojazd, ubezpieczanie NW na 7000 złotych. 
Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami sprawowało łącznie podczas turnusów 19 wychowawców kolonijnych i trzech 
wolontariuszy (w pierwszym turnusie wolontariat pełnili Gabriela i Nicolas – rodzeństwo z Kolumbii), program rekreacyjny 
realizowało dwóch animatorów czasu wolnego, nad zdrowiem uczestników czuwały dwie pielęgniarki, zajęcia terapeutyczno – 
profilaktyczne z zakresu uzależnień w drugim turnusie prowadziły dwie terapeutki ds. uzależnień, a całość zadania 
koordynowana była przez koordynatora merytorycznego i finansowego.
 Zgodnie z założeniami, podczas dwóch  turnusów został zrealizowany program z zakresu:
edukacji patriotycznej: 
a) prelekcja i warsztaty nt.”Co dziś znaczy patriotyzm, jakie są jego symbole, kto jest patriotą ” w Muzeum Północno - 
Mazowieckim
b) Niepodległościowy Dzień Sportu – zawody sportowe z udziałem wszystkich uczestników i kadry
c) „Moja mała ojczyzna” - malowanie dłońmi na folii sterczowej 
d) „Przesłanie dla świata” – nakręcenie filmików – fleszów telefonami komórkowymi przez wszystkie grupy inspirowane hasłami: 
godność, wolność, niepodległość
edukacji i wychowania:
a) dyskusje indywidualne i grupowe, rozmowy profilaktyczne na tematy uzależnień, norm zachowania w różnych sytuacjach
b) codzienne zwracanie uwagi na powszechny wśród młodzieży wulgaryzm werbalny 
c) wprowadzanie nawyków kulturalnego zachowania wobec rówieśników, osób starszych, podczas wizyt w muzeach, na 
stołówce podczas posiłków
d) zajęcia dramowe i integracyjne (dixit, prawa dżungli, bezludna wyspa, reporter, mafia, chusta Klanzy, Kraina kolorów, itp.) 
e) spotkanie ze strażakami z jednostki łomżyńskiej, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, jak przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, co zapewne zwiększyło ich świadomość społeczną związaną z zagrożeniami 
występującymi podczas sezonu letniego, zobaczyli także i obejrzeli wóz strażacki i pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego, nie 
lada atrakcją był tęczowy pokaz kurtyny wodnej,  spotkanie z pracownikami Promocji Zdrowia  Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Łomży wraz z przedstawicielem mundurowym Komendy Policji podczas którego dzieci i młodzież poza 

Druk: NIW-CRSO 5



wiedzą  nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, 
uzyskały również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw i w domu, a 
także szkodliwości nadmiernej ekspozycji  na promieniowanie UV
turystyki i krajoznawstwa:   
a) spacery piesze po Łomży: Starówka, Klasztor Benedyktanek, Pomnik Jakuba Wagi, stary cmentarz - najcenniejszych i 
najbardziej urokliwych nekropolii w Polsce, bulwary, port, rzeka Narew
b) warsztaty w Teatrze Lalki i Aktora – nauka okazywania i pokazania uczuć przez gesty i odgrywanie etiud, emisja głosu, 
interpretacja tekstu,  zapoznanie z się z warsztatem aktorskim poprzez odgrywanie scen, zapoznanie z różnymi rodzajami lalek 
(wodzirejka, sycylijka, marionetka, pacynka, kukła), zwiedzenie kulis teatru, wejście na taras widokowy 
c) zwiedzenie  Muzeum Północno – Mazowieckiego – poznanie historii powstania i wydobycia bursztynu z dorzecza Narwi oraz 
zwiedzenie wystawy stałej „Bursztyn z dorzecza Narwi”, zwiedzenie wystawy lamp naftowych „Światło z wdziękiem” oraz 
zapoznanie się historią powstania lamp naftowych, zwiedzenie ekspozycji historycznej i archeologicznej „Łomża. Wędrówka 
przez wieki
d) wycieczka autokarowa do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie – poznanie rodzimych, rzadkich i ginących  gatunków 
zwierząt, ich biologii, zwyczajów i potrzebie ochrony (ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek) oraz zwierząt z Syberii i 
Dalekiego Wschodu i rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim w Rucianem Nida  
sportu i rekreacji:
a) wyjścia do Parku Wodnego na basen kryty MOSiR  
b) zajęcia sportowe - w zależności od pogody w sali gimnastycznej lub na boiskach zewnętrznych – zajęcia indywidualne i 
zespołowe (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, zapasy, wyścigi rzędów - przeciąganie liny, skakanie w workach, slalom 
sprawnościowy, bambington, mini golf, tenis stołowy, itp.), codzienna gimnastyka poranna
c)program rekreacyjny ”Indianie w Łomży”: wymyślenie nazw plemion (grup) i okrzyków bojowych, tworzenie totemów z 
kawałków materiałów, wyplatanie bransoletek z rzemyków, malowanie koszulek pastelami, podchody oraz  gra bitwa o flagi, 
tworzenie strojów indiańskich, wieczór tańców plemiennych i indiańskich legend – prezentacja grup, olimpiada wojowników, 
Dzień Wtajemniczenia – chrzty kolonijne, pokaz mody indiańskiej połączony z wyborem Księżniczki i Wojownika 2019, klejenie z 
masy plastycznej przedmiotów indiańskich, Bratanie plemion – indiańskie śluby kolonijne
d) Mam talent, karaoke, dyskoteki, Kraina kolorów, film DVD pt. „Cudowny chłopiec”
e) konkurs czystości trwający przez cały turnus
f) grupowe zabawy integracyjne – mi. innymi malowanie mandali, kalambury, zabawy z chustą klanzy, itp.
Realizacja powyższego programu ukształtowała u uczestników postawy patriotyczne i obywatelskie, pogłębiła wiedzę o regionie 
podlaskim, rozwinęła indywidualne zainteresowania, zregenerowała ich siły fizyczne i psychiczne, wyrobiła nawyki organizacji 
czasu wolnego. Uczestnicy pochodzący z różnych środowisk i różnych grup społecznych zintegrowali się niwelując 
dotychczasowe uprzedzenia i stereotypy. 
Dzięki udziałowi Kolumbijczyków w pierwszym turnusie ozytywny nastrój, jaki towarzyszył we wszelkich aktywnościach z 
udziałem wolontariuszy zweryfikował schematy myślowe kolonistów i podniósł poziom grupowej energii. Uczestnicy chcąc się 
komunikować z nimi uczyli się lub ćwiczyli język angielski (lub hiszpański),  jednak najpopularniejszą formą nawiązywania 
kontaktu była komunikacja niewerbalna, dająca wiele radości i bardzo śmiesznych sytuacji obu stronom. Uczestnicy poznali 
(prezentacje multimedialne) obyczaje i  tradycje Kolumbijskie. 
Te walory wychowawcze zapewne wpłynęły na ukształtowanie osobowości uczestników. Czas pobytu na koloniach spełnił 
również ważną funkcję opiekuńczą, stwarzając uczestnikom warunki do bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, zapewnił opiekę 
wychowawczą, higieniczno-lekarską, zapobiegał powstawaniu konfliktów, kłopotów i zmartwień. Koloniści  czasowo zmienili 
środowisko, co wpłynęło dodatnio na ich dotychczasowe zachowania (często destruktywne). 
Codzienne uprawianie sportu poprawiło ich kondycję fizyczną i przyczyniło się do umiejętności budowania przyjaźni opartej na 
współzawodnictwie, nauczyło aktywności i wytrwałości, pokonywania barier i własnych słabości, dążenia do celu, solidarności, 
tolerancji. Z psychologicznego punktu widzenia nabyte powyżej opisane umiejętności zachowań pozytywnych zostaną 
utrwalone.
W drugim turnusie został zrealizowany program terapeutyczno – profilaktyczny z zakresu uzależnień, mający na celu pogłębienie 
wiedzy na temat choroby alkoholowej, objawów uzależnienia oraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym. W toku 
warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę o samych sobie, wzmacniali także poczucie własnej wartości. Uczyli się również jak 
rozpoznawać swoje uczucia i je wyrażać (szczególnie jak radzić sobie ze złością). Zajęcia dotyczyły także zdrowego stylu życia, 
również w aspekcie psychicznym. Dzieci miały również możliwość opowiedzieć o swoich doświadczeń w bezpiecznych 
warunkach.  Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych oraz coraz bardziej się otwierały i mówiły 
o swoich problemach. Dzięki zajęciom udało się podnieść poczucie własnej wartości u większości dzieci, zmienić ich samoocenę 
z zaniżonej na adekwatną. Zrozumiały także, że problem alkoholowy u rodzica nie wynika z ich winy. Dowiedziały się na czym 
dokładnie polega choroba alkoholowa, czym jest alkoholizm, jakie są jaka jest jego geneza, przebieg oraz skutki. Pozwoliło to na 
osiągnięcie dużej ulgi, dzieci pozbyły się dużego ciężaru emocjonalnego, jaki im od dłuższego czasu towarzyszył. Poznały także 
negatywne konsekwencje, jakie są skutkiem długotrwałego spożywania alkoholu przez człowieka, co stanowiło przestrogę 
przed wejściem w nałóg. Nauczyły się asertywnego odmawiania innym, ćwiczyły jak można powiedzieć „nie” osobie, która 
namawia ich do spożywania substancji psychoaktywnych. Została  wypracowana i silnie wzmocniona umiejętność radzenia 
sobie z agresją czy przemocą ze strony rodziców. Uczestnicy nauczyli się także  konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze 
złością, rozładowania negatywnych emocji, bez krzywdzenia przy tym innych osób. Dzieci zrozumiały fakt, iż to, że pochodzą z 
rodziny dysfunkcyjnej, nie świadczy o tym, że są gorsze czy że nie zasługują na szczęście i 
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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)

spokój wewnętrzny. Końcowe wypowiedzi i refleksje świadczyły o tym, iż większość dzieci była bardzo zadowolona z 
uczestnictwa w zajęciach i chętnie chciałaby je kontynuować  w swoich miastach. Jak najbardziej jest zalecana, a nawet 
wskazana  dalsza terapia dzieci  w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. 
Na zakończenie turnusów – podczas apelu pożegnalnego, każdy uczestnik otrzymał od wychowawcy dyplom, książkę oraz 
upominki (odzież Big Star, kosmetyki, zabawki, gry planszowe, płyty CD, biżuteria), uczestnicy, którzy wyróżnili się podczas 
turnusu pozytywnym zachowaniem, aktywnością, nienaganną postawą otrzymali z rąk animatorki czasu wolnego dodatkowe 
nagrody w postaci odzieży sportowej Adidas, sprzęt sportowy, zestawy kosmetyczne,  za najlepiej utrzymywaną czystość w 
pokojach przez cały turnus pielęgniarka wręczyła słuchawki. Kierownik kolonii podziękowała kadrze pedagogicznej wręczając im 
książki i drobne upominki. 

IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Domów Dziecka 12-13 październik 2019r., Warszawa
Nadrzędnym celem programu było rozpowszechnianie sportu w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, a także proces 
wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodych pokoleń poprzez uprawianie sportu - piłki nożnej, 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. Celami szczegółowymi zadania jest między innymi: promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
promocja wolontariatu, krzewienie idei fair play, stworzenie możliwości udziału w systemowej rywalizacji sportowej, 
ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, rozwój talentów sportowych oraz wyrównanie szans w dostępie do 
sportu dla wychowanków domów dziecka, i przede wszystkim nowatorstwo i atrakcyjność programu wśród placówek 
opiekuńczo – wychowawczych.
W Turnieju wzięło udział 9 drużyn domów dziecka z: Daleszyc, Janowa Podlaskiego, Jasieńca Iłżeckiego, Kołaczkowa, Lublina, 
Miechowa, Pęcher, Skopania, Szczecina. Tradycyjnie uczestnicy mieli zapewnione noclegi i wyżywienie, a w trakcie rozgrywek 
dla uczestników przygotowane były jabłka, słodycze, woda, tradycyjni Restauracja Mc Donald`s ufundowała dla uczestników 
drugie śniadanie, a Gryca na podwieczorek lody.
Rozegrano łącznie 16 meczy, w wyniku których I zajął Dom Dziecka z Kołaczkowa, II miejsce Dom Dziecka ze Szczecina, III miejsce 
Dom Dziecka z Mechowa. Zwycięzcy otrzymali: puchary, medale, dyplomy, kosze ze słodyczami, stoły do tenisa stołowego, 
boisko do gry w badmintona i urządzenia nagłaśniające. Najlepszym Strzelcem Turnieju został - Sebastian Zdunek z Kołaczkowa 
z wynikiem 17 bramek, najlepszym Bramkarzem Antoni Jaworek z Pęcher, a najlepszym Zawodnikiem Dawid Łoziecki ze 
Szczecina. Zwycięzcy otrzymali statuetki, torby podróżne, stroje sportowe Adidas. Wszystkie drużyny otrzymały statuetki i 
pamiątkowe dyplomy za udział w Turnieju oraz upominki (plecaki, stroje sportowe Adidas i kosze ze słodyczami oraz słuchawki), 
dziewczęta biorące udział w Turnieju nagrodziliśmy bidonami, a wychowawców i trenerów kosmetykami.

Gwiazdka świeci dla dzieci 18 grudzień 2019 r., Warszawa, Teatr Ochoty
Zadanie „Gwiazdka świeci dla dzieci” – to program zrealizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z rodzin 
najbiedniejszych – podopiecznych ochockich organizacji pozarządowych. W programie udział wzięło 80 dzieci i młodzieży. 
Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny, złożony z dwóch części. W pierwszej goście obejrzeli występ Młodzieżowej 
Grupy Cyrkowej Circus z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6, w drugiej części świąteczny pokaz taneczny „Tańczącej 
Zośki” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu Zośka. Podczas trwania programu wylosowanych zostało 
5 „Szczęśliwych numerków”,  dzieci otrzymały świąteczne maskotki.  W przerwie spektaklu wolontariusze 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. 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. Od grudnia 2019 
rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Dzielnicy Włochy na rzecz podopiecznych OPS-U Dz. Włochy, dla których będziemy 
dystrybuować żywność z programu POPŻ. Raz w miesiącu dary wydawane są beneficjentom. W roku 2019 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.
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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)

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

940

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 działalność charytatywnej

pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana.
Fundacja Pomocy Społecznej Eva w ramach tej 
sfery prowadziła cztery programy: Eva pomaga - 
pomoc materialna dla podopiecznych Fundacji, 
kierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej 
Dzielnic: Ochota i Włochy. Przede wszystkim 
udzielaliśmy pomocy w postaci paczek 
żywnościowych w ramach programu POPŻ i 
darów materialnych odzież, obuwie, artykuły 
gospodarstwa domowego - pozyskane od 
sponsorów indywidualnych. Drugi program to 
Gwiazdka świeci dla dzieci - organizacja 
programu bożonarodzeniowego dla 
najmłodszych podopiecznych - przedstawienie 
artystyczne w Teatrze Ochoty i spotkanie ze św. 
Mikołajem, który wręczył gościom słodkie 
paczki. Trzeci program to prowadzenie dwóch 
subkont dla chorych dzieci - Hani i Michała i 
zgromadzenie środków na ich rehabilitacje i 
leczenie. Czwartym zrealizowanym programem 
była organizacja Śniadania Wielkanocnego dla 
osób samotnych i ubogich dla 170 osób.

88,99 Z 0,00 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

1 wypoczynek dzieci i młodzieży

działalność organizatorów turystyki. W tej 
sferze Fundacja Pomocy Społecznej 
zorganizowała wypoczynek zimowy 
"Zimowisko z Eva w Krakowie dla 40 
wychowanków domów dziecka z Warszawy 
oraz dla dwa turnusy kolonijne w lipcu dla 
łącznie 250 uczestników w Łomży. W 
pierwszym turnusie uczestniczyło  150 
dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczęta w 
wieku od 7 - 17 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, Chynów, 
Warszawa) oraz  z placówek opiekuńczo - 
wychowawczych i rodzinnych domów 
dziecka z Warszawy – dom dziecka nr 1, 3 i 
12, Goleniowa,  Falbog, Radzynia 
Podlaskiego, Zawiercia, Ełganowa, Rakowa, 
Pęcher, Domatowa, Sieborowic, Nowego 
Bronowa, Siedlec, Trelkówka, Lublina i 
Pasymia. W drugim turnusie uczestniczyło 
100 dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczęta 
w wieku od 8 -16 lat) - mieszkańcy woj. 
mazowieckiego z rodzin dotkniętych 
skutkami alkoholizmu rodziców, 
zrekrutowanych przez Gminne Komisje 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 
Sochaczewa, Góry Kalwarii, Chynowa i 
Warszawy.

79,12 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych. W ramach tej sfery 
Fundacja Pomocy Społecznej zrealizowała 
program "Sport z Evą" dla wychowanków 
domów dziecka i rodzinnych domów dziecka. W 
maju 2109 roku odbyła się XXVI edycja 
Ogólnopolskiego Turnieju Domów Dziecka w 
Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny, natomiast w 
październiku 2019 roku Ogólnopolski Turniej 
Domów Dziecka w Piłce Ręcznej. W obydwu 
Turniejach udział wzięło 24 placówki, łącznie 440 
osób. Program był dotowany ze środków 
Ministerstwa Sportu I turystyki.

85,51 Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 536 602,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 243 666,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 292 936,12 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,01 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 204 187,63 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 46 474,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 174 650,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

20 000,00 zł

154 650,00 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 111 290,01 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 33 101,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 67 893,09 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: 548 206,43 zł 67 893,09 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

255 270,31 zł 59 116,97 zł

292 936,12 zł 8 776,12 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność statutowa fundacji 22 266,61 zł

1 Rehabilitacja i leczenie Michała Florczaka 3 555,21 zł

2 Leczenie, rehabilitacja i pomoc socjalna dla Hanny Wróbel 42 071,27 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

79 786,57 zł

124 401,06 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11 604,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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)

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)

1,50 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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

0,00 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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33 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

4 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)

19 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

4 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 92 477,29 zł

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

52 025,42 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 

40 451,87 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)  

1 685,46 zł

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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

40 451,87 zł

40 451,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52 025,42 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 48 725,42 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 300,00 zł
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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)

Pracownicy fundacji zatrudnieni są w niepełnym wymiarze 
godzin

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 Śniadanie Wielkanocne dla 
samotnych i ubogich

Spotkanie w formie śniadania 
Wielkanocnego dla osób 
samotnych, bezdomnych i 
ubogich - dla 170 mieszkańców 
Dzielnicy Ochota

Miasto Stołeczne Warszawa U. DZ. 
Ochota

13 000,00 zł

2 Wakacje z Evą Zagospodarowanie czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii letnich poprzez 
zorganizowanie 
piętnastodniowego turnusu 
wypoczynkowego w 
Inowrocławiu.

Urząd Miasta st. Warszawy Biuro 
Edukacji

11 800,00 zł

3 Eva pomaga Ograniczenie ubóstwa oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób i rodzin 
poprzez systematyczne, 
bezpłatne wsparcie materialne.

Miasto Stołeczne Warszawa U. Dz. 
Ochota

5 000,00 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

1 700,00 zł

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

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

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) 

4 Eva pomaga Ograniczenie ubóstwa oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin 
skierowanych po pomoc przez 
OPS Warszawa Włochy. Celami 
szczegółowymi zadania są:
- udzielanie podopiecznym 
systematycznej pomocy 
materialnej
- bezpośrednie zaspokajanie 
podstawowych potrzeb 
jednostek i rodzin
- zaspakajanie niezbędnych i 
podstawowych potrzeb 
życiowych rodzin i poprawę 
sytuacji
materialnej odpowiadającej 
godności o człowieka,
- zmniejszenie problemu 
niedożywienia i braku 
artykułów pierwszej potrzeby

Miasto Stołeczne Warszawa Dz. 
Włochy

2 350,00 zł

5 Wakacje z Evą Udzielenie dzieciom i młodzieży 
z rodzin dotkniętych skutkami 
alkoholizmu różnorakiej 
pomocy - przede wszystkim 
profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i 
wychowawczej w zakresie 
szeroko pojętego problemu 
uzależnień

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

70 000,00 zł

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

1 Wakacje z Evą Zagospodarowanie czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii letnich poprzez 
zorganizowanie 
piętnastodniowego turnusu 
wypoczynkowego w Łomży.

Mazowiecki Kurator Oświaty 52 500,00 zł

2 Sport z Evą Rozpowszechnianie sportu w 
placówkach opiekuńczo -
wychowawczych, ale także 
proces wychowania, profilaktyki 
i resocjalizacji młodych pokoleń 
poprzez uprawianie
sportu, którzy którzy z różnych, 
bardzo złożonych przyczyn 
wychowują się w instytucjach 
opiekuńczych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 20 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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

Ewa Łukasik
Barbara Radzimińska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 1

2020-10-01
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