
BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-30

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

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

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 110 166,52 180 083,53

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 337,11 337,12

III. Inwestycje krótkoterminowe 109 829,41 179 746,41

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

AKTYWA razem 110 166,52 180 083,53

PASYWA

A. Fundusz własny 98 677,55 152 845,99

I. Fundusz statutowy 71 206,12 98 677,55

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

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

IV. Zysk (strata) netto 27 471,43 54 168,44

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 488,97 27 237,54

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 34,93

IV. Rozliczenia międzyokresowe 11 488,97 27 202,61

PASYWA razem 110 166,52 180 083,53

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-16



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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rozliczenia międzyokresowe : 27
202,61      

Na tę kwote składają się:      
      
-wpłaty w 2021 r od sponsorów na
zimowisko/2022    16 940,00

- środki dla DD nr.12 Warszawa na wakacje 2022    6 000,00
- darowizna od Fundacji Biedronka do wykorzystania w 2022   4 262,61
     27 202,61

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

a. Przychody z działalności statutowej 1 012
017,95   

Składki brutto określone statutem    
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 624 848,05   

    

darowizny 596 648,05 sponsorzy, wpłaty z 1%
za 2020, dary rzeczowe

    
dotacje-zamówienia publiczne 28 200,00 Urz.Dz.Włochy
    
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 387 169,90   

dotacje 191 250,00 *  
darowizny 17 559,90 sponsorzy  
wpłaty,wpisowe 178 360,00 wpłaty od uczestników
    
Mazowiecki Urząd Wojewódzki,  58 500,00  
Urz.dz. Warszawa-Wola  32 750,00  
MCPS  100 000,00  
  191 250,00  
    
Dodatkowa informacja o darowiznach od sponsorów:  

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-16



Firma Boehringer Ingelheim Sp. Z oo wpłaciła darowiznę w wysokości
20.500,00

Kwota w wysokości 10.500 została przeznaczona na przygotowanie paczek
bożonarodzeniowych dla dzieci z Domów Dziecka
Pozostała kwota w wysokości 10.000 na zimowisko dzieci z Domów Dziecka
w 2022

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów podst.dz.operacyjnej 957 862,23  
     
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  570 692,33  
(w tym koszty administracyjne)     
(koszty bezpośrednie i pośrednie realizacji zadań)    
     

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  387 169,90

(koszty
bezpośrednie
i pośrednie
realizacji
zadań)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy uległ powiekszeniu o kwotę zysku z ubiegłego roku, zysku przeznaczonego na działalność statutowa

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 2020 rok:  87 137,50 w tym na cele wskazanne przez wpłacających:
1. Pomoc dla Hani Wróbel: 38 458,50
2. Pomoc dla Michała Florczaka: 2 647,90
3. na cele statutowe fundacji: 3 723,70

4. Pomoc dla Bolesława Czerwińskiego: 42 307,40
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: 2022-05-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-16



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

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-30

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 za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 614 342,79 1 012 017,95

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 305 338,89 624 848,05

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 309 003,90 387 169,90

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

B. Koszty działalności statutowej 586 871,36 957 862,23

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 277 867,46 570 692,33

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 309 003,90 387 169,90

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

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 27 471,43 54 155,72

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) 27 471,43 54 155,72

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 12,70

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,02

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 27 471,43 54 168,44

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 27 471,43 54 168,44

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-16



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-16

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

1994-04-18

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 przewodniczący RN TAK

Beata Bojanowska członek RN TAK

Katarzyna Łukasik członek RN TAK

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-16 1



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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-16 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

W roku 2021 Fundacja zrealizowała pięć 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 2020 i wpłat od 
beneficjentów. 

Wakacje z Evą 
Podczas wakacji zorganizowaliśmy trzy turnusy wypoczynkowe dla łącznie 355 osób.
I turnus Łomża 28.06. - 11.07.2021 r.
W turnusie wypoczynkowym uczestniczyło łącznie 120 dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczęta w wieku od 6 -18 lat),
w tym:
- 50 osób - mieszkańców Dzielnicy Wola (45 osób), Dzielnicy Ochota (3 osoby), Dzielnicy Bielany (2 osoby).
Ta grupa dzieci i młodzieży zrekrutowana została przez pedagogów wolskich szkół podstawowych i pochodziła
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w tym z rodzin wielodzietnych, samotnie wychowywanych, ze 
szczególnymi potrzebami psychiczno - emocjonalnymi.
Otrzymali oni dofinansowanie wyjazdu ze środków dotacji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
-70 osób - wychowankowie domów dziecka z Radzynia Podlaskiego, Siennicy, Pęcher, Miechowa i Warszawy.
Podczas turnusu został zrealizowany program patriotyczno - historyczny i wychowawczy połączony z turystyką, sportem i 
rekreacją:
- przysięga Stanisława Augusta, wykonywanie prac plastycznych na mapie Polski 
- mowa nienawiści - hejt w internecie w porównaniu z twórczością Lema rozmowy, dyskusje, wykonanie robotów z recyklingu i 
kapsuły czasu 
- śladami życia Kardynała Wyszyńskiego w Łomży - zebranie informacji nt. życia Kardynała w Łomży przez kolonistów, - 
zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Diecezjalnego
- rozmowy i dyskusje profilaktyczne indywidualne i grupowe na temat altruizmu, tolerancji, poczucia odpowiedzialności, 
wolności,
sprawiedliwości 
- wycieczki piesze po miasteczku - Starówka, Klasztor Benedyktanek, rzeka Narew, Ławeczka Hanki Bielickiej, Pomnik Jakuba 
Wagi, stary cmentarz - najcenniejszych i najbardziej urokliwych nekropolii w Polsce 
- Teatr Lalki i Aktora - zwiedzanie połączone z Warsztatami teatralnymi 
- Muzeum Północno- Mazowieckie - zwiedzanie połączone z warsztatami plastycznymi 
- wycieczki autokarowe - Muzeum Mleka w Piątnicy, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 
- codzienna gimnastyka poranna, wyjścia na kąpielisko strzeżone nad Narwią (w zależności od pogody z zachowaniem zasad 
reżimu
sanitarnego) 
- zajęcia sportowe na powietrzu i w sali gimnastycznej, gry zespołowe indywidualne i zespołowe, spartakiad na wesoło - mecze 
międzygrupowe; m. innymi mecz passball - piłka nożna w spódniczkach, koszykówka, siatkówka, badminton, lekkoatletyka, 
- zabawy z chustą Klanzy, itp. 
- "Dam radę" - dzień bez komórki - uczestnicy zdeponowali telefony komórkowe u wychowawców i podjęli próbę konwersacji 
bezpośredniej, wieczorne podsumowanie dnia milczenia w grupach, wyjście w teren - podzielenie się swoimi doznaniami, 
odczuciami, emocjami 
- "Pięknym być" - maski maseczki, letnie studio fryzur, dyskoteka piękności 
- "Nie tylko dla panów" - poligon wojskowy, czołganie, musztra, wyścig z przeszkodami, bieg sprawnościowy 
- "Zmaluj coś" - malowanie witraży na oknie na folii streczowej, recyklingowe jest piękne - tworzenie odzieży XXI wieku, festiwal 
Holi, kamienne opowieści, rybki z makaronu, listy z gazety, drzewa 3 D, makieta miasta z kartonów, dla najmłodszych malowanie 
stopami i rękami - wystawa prac w świetlicy, itp. 
- "W duszy mi gra" - kompozycja hymnu kolonijnego, - poznanie różnych rodzajów muzyki - np. jazz, muzyka poważna, reagge, 
disco polo, hip hoop, muzyka filmowa, heavy metal, blues
-prezentacje przygotowane przez poszczególne grupy 
- dyskoteka lat 50 - tych 
- "Artyści są wśród nas" - wykorzystanie telefonów komórkowych i wykonanie zdjęć artystycznych: natura, mieszkańcy Łomży, na 
wesoło, martwa natura, ale w koło jest wesoło, kadra kolonii, najpiękniejsze, ręce i stopy, Fundacja Eva, multimedialna 
prezentacja prac 
- "Inni, a jednak tacy sami" (Azjaci, Afrykanie, Eskimosi, Europejczycy, Japończycy, Indianie) - prezentacje grupowe nt. 
obyczajów, kultury, zwyczajów, w/w narodowości w dowolnej formie artystycznej itp. 
- Śluby kolonijne, Mam talent, dyskoteki 
- zabawy z bańkami mydlanymi 
- letnie kino filmowe - "Cruella De Moon" z kukurydzą i sokiem 
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- spotkanie ze Strażą Pożarną i Policją - pokaz sprzętu i samochodów służb, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa podczas 
kąpieli 
- uczestniczenie w Muzycznych Dniach Łomży – koncert organowy w katedrze, festyn okolicznościowy w amfiteatrze, itp. 
- konkurs czystości 
II turnus 15 - 28 lipca 2021 r. Stary Sącz
Uczestnikami kolonii było 135 osób (chłopcy i dziewczęta w wieku od 8 -17 lat) objętych pieczą zastępczą, wychowujących się w 
rodzinach żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci), samotnie 
wychowywanych, z zaburzeniami somatycznymi, zamieszkujący w województwie mazowieckim  - przede wszystkim z terenów 
wiejskich oraz wychowankowie domów dziecka z woj. mazowieckiego: Warszawy, Pęcher i Mińska Mazowieckiego oraz z Domu 
Dziecka z Zawiercia.
Zrealizowany został program patriotyczno - historyczny i wychowawczy połączony z turystyką, sportem i rekreacją jak podczas 
turnusu pierwszego (wycieczki piesze i autokarowe po rynku, do kapliczki Św. Kingi, na Platformę Widokową na Woli 
Kroguleckiej, Enklawy Przyrodniczej „Bobrowisko”, Centrum Aktywnego Wypoczynku „Miejska Góra”, do Ołtarza Papieskiego, 
Klasztoru Klarysek, Park Linowy Lemur, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Miasteczko Galicyjskie, Stare Miasto, planty, 
Miasto Skalne i Park Zdrojowy w Ciężkowicach), korzystanie ze strzeżonego kąpieliska Stawy. Ponadto dla uczestników 
zorganizowane zostały zajęcia z pracownikami firmy Umbrella Protection: zapoznanie z historią Wojska Polskiego, 
przygotowanie książeczek wojskowych i chorągwi, zapoznanie z historią Jednostki Specjalnej GROM, historią Cichociemnych, 
wybranie dowódców sekcji, zapoznanie ze specyfiką życia w wojsku, przedstawienie sprzętu wykorzystywanego w wojsku, 
budowa i podstawowa obsługa broni, wieczór piosenki żołnierskiej, budowa kompasu, czytanie mapy - podstawy nawigacji, 
różne sposoby rozpalania ogniska, udzielanie pierwszej pomocy, liny węzły, sprzęt wysokościowy, maskowanie i gra terenowa .
III turnus 29.07.-11.08.2021r Stary Sącz
W turnusie uczestniczyło 100 dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczęta w wieku od 9 -16 lat), mieszkańcy woj. mazowieckiego, w 
większości mieszkańcy terenów gmin wiejskich Góra Kalwaria, Sułkowice, Warszawa Włochy i Ochota, z rodzin dotkniętych 
skutkami alkoholizmu. Koloniści zostali zrekrutowani i zakwalifikowani na kolonie przez Ośrodki Pomocy Społecznej z Góry 
Kalwarii, Chynowa oraz Warszawy (Dzielnica Ochota i Włoch) zgodnie z podpisanymi porozumieniami (pomiędzy Fundacją Eva a 
OPS-ami) oraz zgodnie z wytycznymi
(uczestnikami kolonii były dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat, w pierwszej kolejności dzieci młodzież z terenów wiejskich, z rodzin 
pod względem występowania w rodzinie problemu alkoholowego oraz co najmniej 50% dzieci i młodzieży brała udział w 
zajęciach profilaktycznych w ilości 30 godzin dla każdego uczestnika w okresie od września 2020 do czerwca 2021 r. 
realizowanego w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach młodzieżowych lub innych ośrodkach prowadzących zajęcia 
socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży). Koloniści brali czynny udział w zajęciach profilaktyczno - terapeutycznych w 
wymiarze 25 godzin na jednego uczestnika w formie warsztatowej oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych. Zarówno 
zakładany program jak i poszczególne cele zostały zrealizowane. Spotkania organizowane były codziennie w formie sesji 
grupowych. W zależności od potrzeb prowadzone były rozmowy indywidualne z uczestnikami kolonii, w szczególności z osobami 
przejawiającymi trudności emocjonalne, agresywnymi, mającymi trudności w relacjach
z innymi lub zgłaszającymi problemy i potrzebujące rozmowy.
Zajęcia miały na celu rozwinięcie u dzieci umiejętności emocjonalno – społecznych, komunikacyjnych, podniesienie poczucia 
własnej wartości oraz pogłębienie wiedzy na temat uzależnień oraz funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym. W 
trakcie warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę o samych sobie, swoich emocjach, możliwościach ich wyrażania w sposób 
akceptowalny, sposobach komunikowania swoich potrzeb i stawiania granic tak, aby zachowując własne poczucie wartości, nie 
krzywdzić innych. Szczególnie ważnym
elementem zajęć okazała się nauka tworzenia informacji zwrotnej w sposób kulturalny i nie ubliżający odbiorcy. Pomocne 
okazało się w tym przypadku angażowanie uczestników w zadania wymagające współpracę i modelowanie właściwych 
zachowań aby otworzyć się i zaangażować. Podczas spotkań – sesji grupowych przepracowany został także schemat zdrowego 
stylu życia, również w aspekcie psychicznym. Dzieci miały możliwość opowiedzieć o swoich doświadczeniach w bezpiecznych 
warunkach. Formy i metody pracy zostały dobrane w sposób adekwatny do możliwości i wieku uczestników.
Oprócz wyżej opisanego programu profilaktycznego uczestnicy zrealizowali program z zakresu rekreacji, sportu i wychowania 
patriotycznego – jak w w turnusie drugim.
Uczestnicy programu "Wakacje z Evą" zmienili czasowo środowisko rodzinne, co wpłynęło dodatnio na ich dotychczasowe, 
często destruktywne zachowania oraz zapewniło im spokój, edukację z zakresu wychowania patriotycznego, rekreację, 
uprawianie sportu, turystkę, a więc wszystko to co korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój. W wielu przypadkach udało się 
wyciszyć nieadekwatne zachowania, agresję czy też rozchwianie emocjonalne. Uczestnicy zwiększyli swoje umiejętności w 
nawiązywaniu relacji interpersonalnych, współżycia i współdziałania z innymi oraz odreagowali niekorzystny wpływ izolacji 
domowej z powodu pandemii. Zapewne wielu podopiecznych poprawi swoje wyniki nauczania w nowym roku szkolnym, co 
przełoży się na ich podniesienie wartości. Uczestnicy zintegrowali się z rówieśnikami z różnych środowisk i miejscowości, bardzo 
aktynie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych zajęciach. Czas spędzony w gronie rówieśników spowodował, że bez 
obawy patrzą na innych i doceniać zaczęli relacje międzyludzkie. Poprzez bardzo zróżnicowane zajęcia odzyskali wiarę w siebie i 
podwyższyli poczucie własnej wartości, zregenerowali siły psychiczne i fizyczne. 
Program patriotyczno - historyczny i wychowawczy połączony z turystyką, sportem i rekreacją usystematyzował u odbiorców 
wiedzę o wartościach tożsamości narodowej, wzmocnił postawy prospołeczne, poszerzył wiedzę na temat sukcesów pierwszych 
lat niepodległości i okresu II Rzeczypospolitej, rozbudził szacunek i poczucie dumy z osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach, 
poszerzył wiedzę o regionie podlaskim małopolskim, rozwinął indywidualne zainteresowania, a także przyczynił się do 
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umiejętności budowania przyjaźni opartej na współzawodnictwie.  
Z psychologicznego punktu widzenia nabyte umiejętności zachowań pozytywnych zostaną utrwalone. Niemałe znaczenie ma też 
to, iż pobyt na turnusie sprzyjał procesowi samowychowania uczestników, nauczyli się samodzielności i odpowiedzialności za 
wykonanie powierzonych zadań, zaradności życiowej, która sprzyjać będzie rozwojowi umysłowemu, rozbudził ich 
zainteresowania i zamiłowania do życia społecznego. Te walory wychowawcze wpłynęły na ukształtowanie osobowości 
uczestników. Program „Wakacje z Evą” był antidotum na współczesne szybkie tempo naszego życia, sytuacje stresowe związane 
z izolacją społeczną z powodu pandemii. Dobrze zorganizowany wypoczynek przyczynił się do złagodzenia, a niekiedy nawet do 
zlikwidowania powstałych w ciągu roku niedociągnięć. Zapewnił też równy rytm życia, regularne odżywianie, spokojny sen, 
przebywanie na świeżym powietrzu. 

Wrzesień 20221 r. Karta Dobra
We wrześniu podpisaliśmy umowę z Fundacją Biedronki mającą na celu  wsparcie najuboższych mieszkańców Dzielnicy Ochota i 
Włoch, tj. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych, pomoc społeczna 
oraz wzmacnianie więzi społecznych oraz spójności społecznej, poprzez wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, 
głównie osób starszych, w postaci przekazania dla 150 podopiecznych zweryfikowanych I zakwalifikowanych przez OPS Ochota i 
Włochy 150 kart przedpłaconych “Karta Dobra” umożliwiających płatność za zakupy w sklepach sieci „Biedronka” o łącznej 
wartości stanowiącej iloczyn jednorazowego miesięcznego doładowania jednej Karty dobra (150 zł miesięcznie) od września 
2021 r. do czerwca 2022 r. o łącznej wartości 225 000 zł. 
W programie uczestniczą 94 kobiety, 56 mężczyzn w średnim wieku 73 lat (w tym 137 osób w wieku 60+); najstarszą osobą jest 
95 latek. 70% beneficjentów nie ma wsparcia osób bliskich, 75% osób nie posiada zasiłku celowego z OPS a 25% osób utrzymuje 
się tylko z zasiłku stałego OPS, 68% osób utrzymuje się z niskich rent lub emerytur – i korzysta ze wsparcia w formie zasiłków 
celowych, różnego rodzaju usług lub wsparcia żywnościowego z Programu POPŻ lub bezpłatnych obiadów. Karty dobra w 
znaczący sposób poprawia ją sytuację życiową beneficjentów.

Jesień seniorów z Evą – 11.X.–23.XII.2021r..
Program zakładał zorganizowanie cyklu spotkań i wydarzeń, których celem była aktywizacja i integracja seniorów 60+ będących 
mieszkańcami Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.  W ramach program odbyły się następujące zajęcia i aktywności:
- W zdrowym ciele zdrowy duch”  -zajęcia jogi dedykowane seniorom i udział w sesji relaksacyjnej gongów (terapia dźwiękami) 
- Jesienny spacer - Kampinoski Park Narodowy – POLANA OPALEŃ – wycieczka autokarowa do Kampinosu, spacer z 
przewodnikiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek
- “Nie ma problemu” – indywidualne spotkania z psychologiem;
- “Opóźniamy proces starzenia” – dwa spotkania i warsztaty z dietetykiem
- „Wieczór wspomnień i refleksji” – spotkanie w kawiarni przy kawie, herbacie, ciastku; wysłuchanie recitalu gitarowo – 
wokalnego
- “Ze sztuką na Ty” – wyjście do Teatru Kamienica na sztukę pt.” Metoda na wnuczka”; po spektaklu spotkanie z aktorką Dorotą 
Kamińską.
- “Wieczór Andrzejkowy” – wykonywanie map życia, lanie wosku, wróżby z kart, tańce integracyjne.
- “Ukryte talent” – warsztaty wykonywania mydełek wraz z podopiecznymi TPD
- “Idą święta” – wspólne pieczenie i dekorowanie pierników
- “Wietrzenie szafy” – warsztaty filcowania 
- “Gwiazdka świeci dla seniorów” – spotkanie bożonarodzeniowe, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie, symboliczna 
kolacja wigilijna, koncert Dixilenders, paczki dla gości
Uczestnictwo we wszystkich w/w aktywnościach było dla uczestników bezpłatne. 
Różnego rodzaju aktywności zachęciły seniorów do wyjścia z domów, mieli możliwość nawiązania nowych znajomości, wymianę 
myśli i poglądów, a także wspólną zabawę, przyjemne spędzenie czasu w gronie rówieśników i w towarzystwie młodzieży. W 
poszczególnych wydarzeniach, spotkaniach frekwencja uzależniona była od aktywności beneficjentów – od jednej osoby w 
przypadku porad psychologicznych do 10-20 osób w pozostałych wydarzeniach, oraz np. wyjście do teatru, gwiazdka do 50 
osób. 

Grudzień 2021
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dwa spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dwóch domach 
dziecka, („Dom w pół drogi” ul. Kłobucka i „Słoneczna ekipa” ul. Lipska)  podczas których spożyliśmy z wychowankami 
symboliczną kolację wigilijną, podzieliliśmy się opłatkiem, a przy dźwiękach kolęd obdarowaliśmy ich spersonalizowanymi 
prezentami – radość byłą ogromna z perfum, kart upominkowych, słuchawek, książek, słodyczy, itp. Dodatkowo dla 
wychowanków „Słonecznej ekipy” zakupiliśmy komplety pościeli i ręczniki, a dla domu dziecka "Dom wpół drogi" konsolę Xbox. 
50 słodkich paczek trafiło do wychowanków domu dziecka z Pęcher – niestety w tym domu dziecka nie doszło do spotkania ze 
względu na kwarantannę.  Paczki odebrane zostały z Fundacji przez pracownika domu dziecka – jak nas poinformowano, nasze 
paczki osłodziły dzieciakom Święta Bożego Narodzenia, podczas których byli też w izolacji.

Eva pomaga - program realizowany przez cały rok
Program realizowany we współpracy z OPS Warszawa Włochy i Bankiem żywności SOS w Warszawie w ramach programu POPŻ. 
W ramach projektu mającego na celu ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

----

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

1138

21

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

najbardziej potrzebujących udzieliła pomocy w postaci podstawowych artykułów spożywczych podopiecznym Ośrodka Pomocy 
Społecznej Warszawa Włochy i osobom, które zgłaszały się po pomoc do Fundacji bez skierowań. Realizacja programu przypadła 
na bardzo trudny okres ze względu na pandemię. W związku z tym oprócz podstawowych założeń zapisanych w umowie 
Fundacja dowoziła paczki żywnościowe do mieszkań podopiecznych, którzy z różnych powodów nie mogły ich odebrać osobiście 
(na podstawie list przekazanych do Fundacji przez OPS lub DPS Warszawa Włochy). W trakcie programu Fundacja udzieliła 
wsparcia żywnościowego dla 360 osób skierowanych przez OPS Warszawa, przekazując im łącznie 1209 paczek żywnościowych 
w łącznej ilości 21 ton 786 kg oraz 477 osobom nie posiadającym skierowań (żywność z programu niemarnowania żywności - 
odbiory systematyczne raz w tygodniu ze sklepu Biedronka). Łączna wartość udzielonego wsparcia żywnościowego i 
przemysłowego (odzież, art. gosp. domowego) wyniosła 249 994,60 złotych. Poza dystrybucją artykułów spożywczych 31 
podopiecznych wzięło udział w działaniach towarzyszących - warsztatach żywieniowych w formie zdalnej wydawniczej i 
indywidualnych konsultacji telefonicznych z dietetykiem nt. niemarnowania, oszczędzania i zdrowym odżywianiu, zasad 
zdrowego odżywiana oraz wsparcia psychicznego w czasie pandemii, zasad zdrowego odżywiania, żywienia kobiet w ciąży - 
niezbędna suplementacja kobiet w ciąży i dzieci,  żywienia w chorobach tarczycy - twardzica i problemy z nadmiernymi 
kilogramami, żywienia w nadciśnieniu, cukrzycy - jak radzić sobie z infekcjami - zapalenie oskrzeli. 
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.

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 działalność charytatywnej

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
1. "Eva pomaga" 
a) program mający na celu ograniczenie ubóstwa 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób i rodzin skierowanych po pomoc przez OPS 
Warszawa Włochy poprzez pomoc wsparcie 
materialne i żywnościowe dla podopiecznych 
OPS Warszawa Włochy i mieszkańców z innych 
dzielnic Warszawy.
b) prowadzenie trzech subkont dla chorych 
dzieci Hani i Michała oraz osoby dorosłej chorej 
na stwardnienie rozsiane - gromadzenie środków 
na ich rehabilitację i leczenie.
2. "Karta Dobra"
Program mający na celu  przeciwdziałanie 
ubóstwu, niedożywieniu, samotności i 
wykluczeniu społecznemu osób starszych, 
pomoc społeczna oraz wzmacnianie więzi 
społecznych oraz spójności społecznej, poprzez 
wspieranie najbardziej wrażliwych grup 
społecznych, głównie osób starszych, wsparcie 
najuboższych seniorów - mieszkańców Dzielnicy 
Ochota i Włoch w postaci przekazania dla 150 
podopiecznych zweryfikowanych i 
zakwalifikowanych przez OPS Ochota i Włochy 
150 kart przedpłaconych “Karta Dobra” 
umożliwiających płatność za zakupy w sklepach 
sieci Biedronka. Program realizowany we 
współpracy z Fundacją Biedronki.
3. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
przygotowaliśmy 60 słodkich paczek i 11 
prezentów spersonalizowanych oraz konsolę 
Xbox dla wychowanków domów dziecka 
"Słoneczna Ekipa" i "Dom wpół drogi".

88.99.Z 0,00 zł
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87 137,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 219 450,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 012 030,67 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 624 848,05 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 387 169,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,02 zł

e) pozostałe przychody 12,70 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

Działalność organizatorów turystyki. 
"Wakacje z Evą" W 2021 roku Fundacja 
zorganizowała trzy turnusy kolonijne o 
charakterze turystyczno - krajoznawczym i 
profilaktycznym w Łomży i dwa w Starym 
Sączu, w których łącznie uczestniczyło 355 
osób (wychowankowie domów dziecka, 
dzieci z rodzin dotkniętych chorobą 
alkoholową i z rodzin ubogich). Zadanie 
było współfinansowane ze środków MCPS, 
Miasta Stołecznego Warszawy i Kuratorium 
Oświaty w 
Warszawie.....................................................
.......

79.12.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 527 070,45 zł

2.4. Z innych źródeł 178 372,72 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 15 075,29 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 50 433,75 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: 957 862,23 zł 50 433,75 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 570 692,33 zł 50 433,75 zł

1 1. Działalność statutowa fundacji 3 723,70 zł

1 1. Leczenie i rehabilitacja Michała Florczaka 2 335,00 zł

2 2. Leczenie, rehabilitacja i pomoc socjalna dla Hanny Wróbel 38 458,50 zł

3 3. Leczenie i rehabilitacja Bolesława Czerwińskiego 5 916,55 zł

w 
tym:

0,00 zł

158 500,00 zł

60 950,00 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

w 
tym:

0,00 zł

53 242,20 zł

472 539,28 zł

1 288,97 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54 155,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

387 169,90 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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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

30 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

0 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)

14 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

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 117 440,00 zł

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

117 440,00 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 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

305,83 zł

1 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

50 400,00 zł

50 400,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 67 040,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 55 910,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 61 530,00 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 zatrudnieni na 3/4 etatu. Zleceniobiorcy 
zatrudniani okresowo, szczególnie przy akcji letniej

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)

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 Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wakacje z Evą Zapewnienie wypoczynku i 
zagospodarowanie czasu 
wolnego oraz zapewnienie 
rekreacji i regeneracji sił 
fizycznych i psychicznych, a 
także rozwijanie zainteresowań,
kompetencji społecznych dzieci 
i młodzieży w okresie ferii 
letnich.

Urząd Miasta st. Warszawy 32 750,00 zł

2 Eva pomaga Ograniczenie ubóstwa oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin 
skierowanych po pomoc przez 
OPS Warszawa Włochy

Miasto st. Warszawa 28 200,00 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

1 568,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 przygotowanie i realizacja jesiennej oferty programowej 
aktywizującej i
integrującej seniorów 60+ będących mieszkańcami Dzielnicy 
Ochota m.st. Warszawy w
szczególności z rejonu Rakowca oraz pl. Zawiszy pn. "Jesień 
seniora z Evą"

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawa

39 500,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Wakacje z Evą Profilaktyka problemów 
alkoholowych oraz pomoc 
rodzinom z problemem 
alkoholowym, w tym 
przeciwdziałanie przemocy 
poprzez organizację 
czternastodniowego turnusu 
wypoczynku letniego

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

100 000,00 zł

2 Wakacje z Evą Zorganizowanie wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
województwa mazowieckiego w 
czasie ferii letnich 2021 r. w 
celach rekreacyjnych oraz 
regeneracji sił fizycznych i 
psychicznych połączonego z 
rozwijaniem zainteresowań, 
uzdolnień i kompetencji 
społecznych dzieci i młodzieży 
formie kolonii.

Kuratorium Oświaty w Warszawie 58 500,00 zł
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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
Andrzej Łukasik Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-16
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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

Okres objęty
sprawozdaniem
finansowym :
od 01-01-
2021 do 31-
12-2021

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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności fundacji

 

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

Organizacja sporządza sprawozdanie wg.załącznika 4 ustawy o rachunkowości, korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny. Środki
trwałe ewidencjonuje się według cen zakupu. Ich wartość pomniejsza się o odpisy amortyzacji lub umorzeniowe. Odpis amortyzacyjny
środków trwałych dokonywany jest jednorazowo w roku obrotowym (na jego koniec). W chwili obecnej jednostka posiada całkowicie
zamortyzowany samochód.

 

Data sporządzenia: 2022-05-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

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
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