ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011
I.

DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
FUNDACJA „ NASZYM DZIECIOM „

1. Nazwa
organizacji
2. Adres siedziby
i dane
kontaktowe

Kraj

Województwo

Powiat

POLSKA

MAZOWIECKIE

WARSZAWSKI

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

WOLA

CIOŁKA

16

Miejscowość

Kod
pocztowy

Poczta

Nr telefonu

WARSZAWA

01 - 443

WARSZAWA

22 665 51 189
609 259 609

Nr faksu

E-mail

Strona www

22 665 51 189

f-n-d@tlen.pl

www.fundacjanaszymdzieciom.pl

3. Data rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym

1993.01.26

4. Data uzyskania statusu
organizacji pożytku publicznego

2004.10.28

5. Numer REGON

010143022

7. Skład organu zarządzającego
organizacji

8. Skład organu nadzoru
organizacji

9. Cele statutowe organizacji

6. Numer KRS

0000218408

Zofia Małgorzata Górecka
Kohman

Prezes

Barbara Karczewska

Członkini zarządu

Krystyna Pochwalska

Przewodnicząca rady
nadzorczej

Magdalena Schweinitz
Kulisiewicz

Członkini rady nadzorczej

Ewa Rothwell

Członkini rady nadzorczej

A) Profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza,
terapeutyczna, edukacyjna, prozdrowotna w stosunku do
dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub patologią
społeczną.
B) Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami
organizacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
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C) Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim.
D) Zdobywanie środków i zasobów materialnych w celu
pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom w zakresie pomocy
społecznej.
E) Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych,
którym bliskie są cele Fundacji.
10. Sposób realizacji celów
statutowych organizacji

1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego w zakresie:
a. Opieki całkowitej dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)
b. Pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez
zakwaterowania (PKD 85.32.D)
c. Pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie
sklasyfikowanych (PKD 80.42.Z)
d. Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
e. Pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia
ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 85.14.D)
f. Pozostałą działalność rekreacyjną gdzie indziej nie
sklasyfikowaną (PKD 92.72.Z)
g. Pozostałą działalność turystyczną (PKD 63.30.D)
h. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.C)
2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w
zakresie:
a) Opieki całkowitej dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)
b) Pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez
zakwaterowania (PKD 85.32.D)
c) Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
d) Pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia
ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 85.14.D)
e) Pozostałą działalność rekreacyjną gdzie indziej nie
sklasyfikowaną (PKD 92.72.Z)
f) Pozostałą działalność turystyczną (PKD 63.30.D)
g) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.C)
3.Promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.

11. Najważniejsze sfery działalności
pożytku publicznego

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. OPIS DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ:
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1) Organizacja wakacji zimowych
Obóz zimowy w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
z programem: promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i
szkoleniowym
w miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego w terminie od 15.02.2011 do 26.02.2011
Wszyscy uczestnicy nauczyli się jeździć na nartach lub na snowboardzie.
Zwiedzili: Zakopane, Chochołów, Gubałówkę. Poznali historię Sabały, TOPRu, twórczość Kornela
Makuszyńskiego. Przeszli szlakami górskimi: Kalatówki, Kondratowa, Zgorzelisko, Tarasówki. Bawili się:
na kuligu, w Aqua Parku w Zakopanem i basenach termalnych na Słowacji. Nagrodzeni wjechali kolejką
linową na Kasprowy Wierch.
Uczyli się: współpracy, odpowiedzialności za siebie i grupę, poznawania swoich mocnych stron, poprzez
pracę w zespołach zadaniowych, udzielania pierwszej pomocy, komunikacji intra i interpersonalnej,
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Uczestnicy: 40 dzieci i młodzieży w tym 11 z warszawskich Domów Dziecka.
2) Organizacja wakacji letnich
„U węgierskich przyjaciół” wakacje letnie dla dzieci i młodzieży z programem aktywnego
wypoczynku o charakterze krajoznawczym, rekreacyjnym i edukacyjnym w miejscowości
Sellye/Węgry w terminie od 20.07.2011 do 07.08.2011
Wycieczki krajoznawcze: Pecs – „Szlakiem czterech religii”, ścieżka edukacyjna, Sellye – historia
miasta, Dravski Park Narodowy w Villany – trasa survivalowa, Siklos – zamek, Villany – winiarnia
Wenderlicha, Sigetvar – historią węgiersko – turecką, Szentlaszlo - Skansen i Muzeum Kukurydzy, Orfu –
miejscowość turystyczna, Budapeszt – rejs tramwajem po Dunaju, historia Budy i Pestu, pomnik
Chłopców z Placu Broni, Wzgórze Zamkowe, muzeum Szpitala Wojskowego z czasów II wojny
światowej, stare metro, plac Bohaterów, panorama Budapesztu nocą ze wzgórz Cytadeli.
Sport i rekreacja: baseny termalne, Aqua Park, Extrema Park, jazda konna, kajaki, gry zespołowe,
elementy jogi, elementy nurkowania, Koloniada, nocna gra terenowa.
Warsztaty szkoleniowe: bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, twórczości artystycznej, edukacji
psychospołecznej, wolontariatu młodzieżowego.
Uczestnicy: 41 dzieci i młodzieży w tym 3 z warszawskich Domów Dziecka.
3) Klub Młodzieżowy
Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami
uzależnień Pt: Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”, placówki opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w
rodzinie. Warszawa ul. Irzykowskiego 1a w terminie 1.01.2011 do 31.12.2011
Klub Młodzieżowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00
1. Działania opiekuńczo –wychowawcze w godzinach pozalekcyjnych w stosunku do
podopiecznych
w wieku 12 -20 lat
2. Dostęp do pracowni zainteresowań:
Sala gier klubowych
Mini siłownia
Studio nagrań
Pracownia komputerowa
Sala cichej nauki i pracy indywidualnej
Sala spotkań towarzyskich
3. Dożywianie podopiecznych – podwieczorki ( z darów z Banku Żywności SOS )
Uczestnicy: 266 osób - 225 młodzieży w tym 2 z niepełnosprawnością, 1 z domu dziecka, 41 rodziców.
4) „Animacja czasu wolnego alternatywą wobec uzależnień i przemocy”
Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w czasie pozalekcyjnym w Klubie Młodzieżowym w
celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy rówieśniczej.
W terminie 16.03.2011 do 31.12.2011
Działania skierowane do młodzieży w wieku 12 – 20 lat:
Indywidualne wyrównywanie braków szkolnych – korepetycje
Zajęcia kulturalne - „Spotkania ze sztuką”
Zajęcia sportowo – ruchowe
Indywidualne zajęcia rozwoju osobistego – „Moje konstruktywne Ja”
Lato w mieście
Uczestnicy: 113 młodzieży

3

5) Klub Przedszkolaka
Środowiskowy program wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 3,5 - 5 lat zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W terminie od 16.03.2011 do 31.12.2011. Klub czynny od poniedziałku do
piątku
w godzinach 9.00 – 14.00
Działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców:
Wspieranie intelektualnego rozwoju dzieci - ćwiczenia grafomotoryczne, edukacja matematyczna,
wspieranie rozwoju mowy i myślenia, ćwiczenia fizyczne, zadania ogólnorozwojowe
Profilaktyka zdrowotna dzieci - nabywanie umiejętności kulturalnego jedzenia, doskonalenie
czynności samoobsługowych, dbanie o czystość osobistą, rozwijanie postawy prozdrowotnej u dzieci,
zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy, zapoznanie z numerami
alarmowymi i sytuacjami w jakich należy ich używać
Wsparcie funkcjonowania rodziny (praca z rodzicami) - pomoc w zrozumieniu przyczyn trudności i
niepowodzeń wychowawczych, praca nad prawidłowymi relacjami rodzice – dziecko, współpraca z
rodzicami w organizowaniu życia grupy przedszkolnej, współpraca z instytucjami, pomoc w
zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci, rozwijanie umiejętności rodzicielskich)
Dożywianie dzieci - drugie śniadanie i desery
Zajęciach dodatkowe - sportowych Karate w bemowskim Klubie Kime sponsorowane przez DHL
Uczestnicy: 51 dzieci w tym 29 dzieci i 22 rodziców.
6) „Poznaję siebie i świat razem z mamą i tatą” program działań edukacyjnych skierowanych do dzieci
w wieku 3,5-5 lat i ich rodziców. Termin: od 12.04.2011 do 31.12.2011
Warsztaty dla dzieci:
Biblioteczne związane ze świętami Wielkanocnymi
muzyki klasycznej związane z Wielkanocą
Poznawanie świata i siebie przy pomocy zmysłów
Muzyczno-plastyczne tematyczne: pory roku, utwory Chopina, Wielkanoc, Boże Narodzenie
Przyrodnicze
Dogoterapia
Nauka polskich tańców
Warsztat dla rodziców:
Integracyjne z tworzeniem kontraktu
Komunikacji interpersonalnej.
Rozwoju dziecka
Biblioteczka psychologiczno – pedagogiczna
Warsztaty dla dzieci i rodziców:
Plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych
Kontaktu z przyrodą dla rodziców i dzieci.
Ekologiczne poświęcone oszczędzaniu wody, energii, segregacji odpadów
zdrowego żywienia
muzyczne – nauka Hymnu Polski
Wycieczki edukacyjne dla dzieci i rodziców:
Ogród Botaniczny
Zamek Królewski
Kino 5D
Stare Miasto
Teatr Baj
Sala zabaw Kolorado
Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich
Muzeum Chopina
Grób Nieznanego Żołnierza
Uczestnicy: I część programu – 35 osób w tym 16 dzieci i 19 rodziców, II część programu – 33 osoby w
tym 19 dzieci i 14 rodziców
7) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach pływanie i alpinistyka.
Termin realizacji: od 17.03.2011 do 10.12.2011.
Szkolenia sportowe na basenie
Zajęcia sportowe na basenie – nauka i doskonalenie pływania oraz pływanie z elementami
nurkowania na terenie OSiR Bemowo
Szkolenia na ściance wspinaczkowej w dyscyplinie alpinistyka.
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Nauka podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie alpinistyki na ściance wspinaczkowej w
Ośrodku Michael.
Uczestnicy: 79 dzieci i młodzieży
Pozostałe działania organizacji w 2011 roku
8) Wspieranie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Bemowo:
Wyjazdy na wakacje zimowe i letnie
Wolontariat młodzieżowy na rzecz dzieci
Zajęcia sportowe w dyscyplinach: pływanie, alpinistyka, karate
Uczestnicy: 120 dzieci, 17 wolontariuszy młodzieżowych
9) Pomoc ubogim rodzinom w zakresie:
bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym ( 400 dzieci i młodzieży )
bezpłatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci, młodzieży, rodzin ( 90 osób )
dofinansowania wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży ( 60 dzieci i młodzieży )
rozdawnictwo żywności pozyskanych z Fundacji Bank Żywności SOS ( 50 rodzin )
10) Współpraca: z administracją samorządową, międzynarodowa, organizacjami pozarządowymi,
mediami, wolontariuszami, TPD, Bank Żywności SOS, OPS, PPP, PIK, sądem rodzinnym,
sponsorami.
11) Uczestnictwo w pracach: Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo,
Warszawskiego Forum Dialogu Społecznego.
12) Zdobywanie funduszy na działalność statutową poprzez udział w konkursach, od
sponsorów, 1% OPP.
2. ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU BUBLICZNEGO powiat
2.INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZĄCYCH PRZEZ OPP PLACÓWEK W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
1.TAK organizacja prowadziła placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego
2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek
Lp.
Nazwa placówki
Miejscowość

Liczba odbiorców

1.

Klub Młodzieżowy „Pod schodami”

Warszawa

266

2.

Klub Przedszkolaka

Warszawa

51

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ODBIORCÓW DZIAŁAŃ OPP W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
Liczba odbiorców działań organizacji w okresie
fizyczne
600
sprawozdawczym
prawne
0
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO
ORGANIZACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1.Opis
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

I. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”, całorocznej placówki opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i
przemocy w rodzinie. Cel programu: zwiększenie dostępności do pomocy
socjoterapeutycznej dla młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w
rodzinie.
II. Prowadzenie Klubu Przedszkolaka, całorocznej placówki opiekuńczo – wychowawczej
wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 3,5 – 5 lat ze wsparciem rodziców. Cel programu:
wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie
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rodziców.
III. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach: pływanie, alpinistyka dla
dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją . Cel programu: zwiększenie dostępu do
dóbr społecznych w zakresie sportu i rekreacji oraz promocja zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży.
IV. Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Cele
programu:
Wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole
Stymulowanie prawidłowego rozwoju i wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka.
Edukacja rodziców w zakresie wspierania rozwoju dzieci i umiejętności wychowawczych.
V. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w czasie pozalekcyjnym w Klubie
Młodzieżowym „Pod schodami”. Cel programu: zapobieganie uzależnieniom i przemocy
rówieśniczej poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji wśród młodzieży.
VI. Wspieranie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Bemowo.
Cel: Pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem w zakresie rozwijania
zainteresowań poprzez organizację zajęć sportowych oraz prace wolontariuszy
młodzieżowych z Klubu Młodzieżowego w zakresie pomocy młodszym kolegom w nauce
oraz organizację zajęć w czasie Zimy i Lata w Mieście.
VII. Pomoc ubogim rodzinom w zakresie:
bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym
bezpłatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci, młodzieży, rodzin
dofinansowania wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży
rozdawnictwo żywności pozyskanych z Fundacji Bank Żywności SOS,
VIII. Współpraca: z administracją samorządową, międzynarodowa, organizacjami
pozarządowymi, mediami, wolontariuszami, TPD, OPS, PPP, PIK, sądem rodzinnym,
sponsorami
IX. Praca w Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo, Forum Dialogu
Społecznego
X. Zdobywanie funduszy na działalność statutową poprzez udział w konkursach, akcje
społeczne, od sponsorów, 1% OPP
Pozostałej opieki wychowawczej i
kod PKD 85.31.A
społecznej bez zakwaterowania

kod PKD 85.14.D

Pozostałą działalność związaną z
ochroną zdrowia ludzkiego gdzie
indziej nie sklasyfikowaną

kod PKD 92.72.Z

Pozostałą działalność rekreacyjną
gdzie indziej nie sklasyfikowaną

2. Zasięg
powiat
terytorialny
nieodpłatnej
działalności
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO I
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
1. Organizacja
prowadziła

NIE
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odpłatną
działalność
pożytku
publicznego
2. Opis odpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

3. Zasięg
terytorialny
nieodpłatnej
działalności
4. Organizacja
prowadziła
działalność
gospodarczą

TAK

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży jest częściowo
odpłatną działalnością pożytku publicznego.
1) Dotyczyła w szczególności rodzin, które nie maja problemów finansowych i
opłacają koszty pobytu dzieci na wakacjach.
2) Dofinansowania dzieci z rodzin o niskich dochodach z funduszy OPS.
Wszystkie fundusze zostały wykorzystane na działalność statutową w zakresie
organizacji:
I. Obozu zimowego w Tatrach dla dzieci i młodzieży z programem: promocji
zdrowia, aktywnego wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i
szkoleniowym.
II. „U węgierskich przyjaciół” wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z programem
aktywnego wypoczynku o charakterze krajoznawczym, rekreacyjnym i
edukacyjnym.
Cele
Zagospodarowanie czasu wolnego.
Promowanie ciekawych form aktywności.
Podnoszenie kompetencji kulturowych.
Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania.
Poprawa kondycji fizycznej.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Pozostałą działalność turystyczną
kod PKD 63.30.D
powiat

Tak
X

Nie

III. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM.
1. INFORMACJA O PRZYCHODACH ORGANIZACJI
1. Łączna kwota przychodów organizacji

323 219,69 zł.

2. Informacja o źródłach przychodów
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

68541 zł.

3. Przychody z działalności gospodarczej

0

4. Przychody z działalności finansowej

0

5. Przychody z 1% podatku od osób fizycznych

9 825,60 zł.

6. Przychody ze źródeł publicznych ogółem:

179920 zł.

a) ze środków europejskich

0
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b) ze środków budżetu państwa

0

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

179920 zł.

d) z dotacji z funduszy celowych

0

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

51900,04 zł

a) ze składek członkowskich

0

b) z darowizn od osób fizycznych

2050 zł.

c) z darowizn od osób prawnych

600 zł

d) z ofiarności publicznej

49250,04 zł

e) ze spadków, zapisków

0

f) z wpływów z majątku

0

g) z nawiązek sądowych

0

h) ze świadczeń pieniężnych

0

8. Z innych źródeł

13033,05 zł.

2. Wynik odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej w okresie
sprawozdawczym
1.Wynika działalności odpłatnej

0

2. Wynik działalności gospodarczej

0

W tym wysokość środków przeznaczonych na działalność statutową

0

3. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatków dochodowych
od osób prywatnych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych niewydatkowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

0

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ogółem

9 825,60 zł.

3. Działania na które wydatkowano środki pochodząc z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania
1). Dożywianie podopiecznych

5 059,46 zł .

2) Pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć ekologicznych, plastycznych

2 379,14 zł .

3) Zajęcia kulturalne, sportowe

2 387,00 zł .

4. Cele szczegółowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie
sprawozdawczym wraz z kwotą

0
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie
sprawozdawczym

Koszty ogółem

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

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

330796,76 zł.

9825,60 zł.

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

240027,34 zł.

9825,60 zł.

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego

68541, zł.

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0

d) koszty administracyjne w tym: zużycie materiałów i
energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenie oraz
ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja

22228,42 zł.

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
związanej z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych

0

f) pozostałe koszty ogółem

0

IV. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

X z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień jakich ____________

2. Organizacja korzystała z prawa do
nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego
3. Organizacja korzystała z uprawnień do
nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do
tych nieruchomości następujące prawo:

Tak
X

Nie
własności
użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

X nie korzystała
V. PERSONEL ORGANIZACJI I POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

1 osoba

2. Przeciętną liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
w przeliczeniu na pełny etaty

½ etatu

3.Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

12

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

X Tak
Nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez
okres nie dłuższy niż 30 dni

8 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

8 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez
okres dłuższy niż 30 dni
f)

27 osób

członkowie organizacji

0 osób

g) pracownicy organizacji

1 osób

h) osoby świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 osób

i)

członkowie organu zarządzającego

5 osób

j)

inne osoby

12 osób

VI. WYNAGRODZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1.Łączna kwot wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w
okresie sprawozdawczym

131546 zł.

a) z tytułu umów o pracę

8316 zł.

wynagrodzenie zasadnicze

8316 zł.

nagrody

0

premie

0

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

123230 zł.
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2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez organizację pracownikom
oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w
związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

123230 zł.

a) w związku z prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego

0

b) w związku z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego

123230 zł.

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

0

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

0

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

843,24 zł.

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

0

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

1783,33 zł.

10. Dodatkowe uwagi dotyczące
wynagrodzeń

Wynagrodzenia cywilnoprawne dotyczą specjalistów realizujących
zadania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie
działania pożytku publicznego organizacji.

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
X

Nie

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację
publiczną w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organ jednostek
samorządu terytorialnego

X Tak
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Nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp

Nazwa zadania

Kwota

1) Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”, placówki opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i
przemocy w rodzinie.

58 800 zł.

2) „Klub Przedszkolaka” Środowiskowy program wsparcia dziennego dla dzieci w wieku
3,5 - 5 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.

35 000 zł.

3) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach pływanie i
alpinistyka.

11 000 zł.

4) „Animacja czasu wolnego alternatywą wobec uzależnień i przemocy”
Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w czasie pozalekcyjnym w Klubie
Młodzieżowym w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy rówieśniczej.

30 000 zł.

5) Poznaję siebie i świat razem z mamą i tatą – program działań edukacyjnych
skierowanych do dzieci w wieku 3,5 – 5 lat i ich rodziców”

19 200 zł.

6) „U węgierskich przyjaciół” wakacje letnie dla dzieci i młodzieży z programem
aktywnego wypoczynku O charakterze krajoznawczym, rekreacyjnym i edukacyjnym.

18 000 zł.

7) Obóz zimowy w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym z programem: promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku,
sportów zimowych, krajoznawczym i szkoleniowym
Tak
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej
X Nie

7 920 zł.

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień
publicznych w okresie sprawozdawczym
Tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja
realizowała zamówienia publiczne
X

Nie

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji kapitału
zakładowego lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
NIE DOTYCZY
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
NIE DOTYCZY
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w
okresie sprawozdawczym
Lp.

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data
zakończenia
kontroli

1).

Realizacja zadania Pt: Obóz zimowy w Tatrach dla
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym z programem: promocji
zdrowia, aktywnego wypoczynku, sportów zimowych,

Biuro Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy

16.02.2011
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krajoznawczym i szkoleniowym.
2)

Realizacja zadania Pt: Prowadzenie Klubu
Młodzieżowego „Pod schodami”, placówki opiekuńczo
– wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży z
rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu m.st.
Warszawy Dzielnicy
Bemowo

Listopad 2012

3)

Realizacja zadania Pt: „Klub Przedszkolaka”
Środowiskowy program wsparcia dziennego dla dzieci
w wieku 3,5 - 5 lat zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu m.st.
Warszawy Dzielnicy
Bemowo

Październik
2012

4)

Realizacja zadania Pt: „Animacja czasu wolnego
alternatywą wobec uzależnień i przemocy”
Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w czasie
pozalekcyjnym w Klubie Młodzieżowym w celu
zapobiegania uzależnieniom i przemocy rówieśniczej.

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu m.st.
Warszawy Dzielnicy
Bemowo

Listopad 2012

5)

Spełnienie standardów placówki opiekuńczo –
wychowawczej Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”
w Warszawie przy ul. Irzykowskiego 1a

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w
Warszawie Wydział
Polityki Społecznej

19.12.2011

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz 1223,
z późn. Zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U.
Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

Tak
X

Nie

Realizatorzy programów : pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy poszczególnych zajęć, wychowawcy
kolonijni, specjalista ds. profilaktyki społecznej i resocjalizacji, socjolog, artysta plastyk. Wszyscy
posiadają wyższe wykształcenie.
Wolontariusze: pracują z dziećmi i młodzieżą pod nadzorem specjalistów.
Sporządził imię i
Podpis
Data
Pieczęć organizacji
nazwisko
wypełnienia
sprawozdania
Małgorzata Górecka
Kohman
Funkcja
Prezes Fundacji
„Naszym Dzieciom”

Zatwierdziła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krystyna Pochwalska
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