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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica SIKORSKIEGO Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-001 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 697232546

Nr faksu E-mail biuro@damyrade.org Strona www www.damyrade.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-01-08

2008-01-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08007265500000 6. Numer KRS 0000248687

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

Piotr Augustyniak prezes TAK

Ewa Poziemska zastępca prezesa TAK

Oliwia Dziergwa skarbnik 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

Weronika Pacholczyk członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Anna Chorążyk członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Adriana Niebrzegowska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "DAMY RADĘ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i 
administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i 
młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, 
intelektualnego i fizycznego.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
 1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-
wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze 
środków społecznych;
 2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;
 3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są 
zbliżone do Stowarzyszenia;
 4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i 
innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz 
popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i 
pracy;
 5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, 
skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i 
funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;
 6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac 
podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;
 7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, 
wychowania i edukacji;
 8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości 
rozwojowych dzieci i młodzieży;
 9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,
 10. prowadzi działalność postpenitencjarną;
 11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;
 12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia 
psychicznego;
 13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji;
 14. prowadzi działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej;
 15. prowadzi działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym;
 16. prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 17. prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego, a także na rzecz integracji cudzoziemców;
 18. prowadzi działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 19. prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
 20. prowadzi działalnia na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania;
 21. prowadzi działalnia na rzecz dzieci imłodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży;
 22. prowadzi działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej;
 23. prowadzi działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 24. prowadzi działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promuje i organizuje wolontariat;
 27. prowadzi działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
 1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-
wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze 
środków społecznych;
 2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;
 3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są 
zbliżone do Stowarzyszenia;
 4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i 
innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz 
popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i 
pracy;
 5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, 
skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i 
funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;
 6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac 
podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;
 7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, 
wychowania i edukacji;
 8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości 
rozwojowych dzieci i młodzieży;
 9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,
 10. prowadzi działalność postpenitencjarną;
 11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;
 12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia 
psychicznego;
 13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji;
 14. prowadzi działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej;
 15. prowadzi działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym;
 16. prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 17. prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego, a także na rzecz integracji cudzoziemców;
 18. prowadzi działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 19. prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
 20. prowadzi działalnia na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania;
 21. prowadzi działalnia na rzecz dzieci imłodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży;
 22. prowadzi działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej;
 23. prowadzi działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 24. prowadzi działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promuje i organizuje wolontariat;
 27. prowadzi działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Nie dotyczy

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

882

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Organizacja zajmuje się działaniami na rzecz szeroko pojętej pomocy społecznej oraz wsparciem rozwoju dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin z trudnościami i z problemami społecznymi. Prowadzimy Ośrodek Socjoterapeutyczny Gniazdo, w którym 
profesjonaliści i wolontariusze wspierają grupę dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. Organizujemy atrakcyjnie czas wolny, 
dożywianie, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz wspieramy rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży. Profesjonaliści 
pracujący z dziećmi (pedagog, socjoterapeuta, logopeda, psycholog) dbają o wszechstronny rozwój dzieci. Nasi pracownicy 
wspierają też rodziców, udzielając konsultacji pedagogicznych potrzebującym rodzicom z Miasta Zielona Góra. Kolejnym 
obszarem działań Stowarzyszenia są zajęcia profilaktyczno- rozwojowe prowadzone na rzecz osób przebywających w izolacji 
więziennej, Stowarzyszenie realizowało zajęcia z zakresu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych, rozwoju 
umiejętności rodzicielskich i profilaktyki uzależnień. Dodatkowo nasza działalność podjęła się wyjazdów z dziećmi i młodzieżą z 
okolicznych miejscowości oraz edukacją w zakresie profilaktyki społecznej. Celem popołudniowych zajęć oferowanych w ramach 
prowadzenia świetlicy jest wszechstronna pomoc podopiecznym znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Planowane 
działania są kierowane w stosunku do dzieci i młodzieży, jak również ich rodzinami. Przede wszytskich skupiamy uwagę na 
pogłębienie bezpiecznego, życzliwego kontaktu dorosłych z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi na zajęcia do Ośrodka, 
zapewnienie warunków do nauki własnej i doświadczania sukcesów szkolnych, pomoc w nauce i organizację korepetycji 
przedmiotowych, stworzenie możliwości realizacji własnych pomysłów, umiejętności i zainteresowań, uczenie się 
samodzielności i zasad współpracy z innymi oraz zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wywoływanych przez przez 
alkohol i inne używki. W miarę możliwości prowadzone jest dożywianie dzieci.

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. 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 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego 
Gniazdo; współorganizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy Ośrodek 
Socjoterapeutyczny Gniazdo, w którym 
profesjonaliści i wolontariusze wspierają grupę 
dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat, 
organizujemy atrakcyjny czas wolny, dożywianie, 
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz 
wspieramy rozwój emocjonalny dzieci i 
młodzieży. Dodatkowo w Ośrodku wspieramy 
rozwój poznawczy podopiecznych oraz 
zapewniamy pomoc w lekcjach. Profesjonaliści 
pracujący z dziećmi (psycholog, pedagog, 
socjoterapeuta i logopeda) dbają o 
wszechstronny rozwój dzieci. Nasi pracownicy 
wspierają też rodziców, udzielając konsultacji 
pedagogicznych dla potrzebujących rodziców z 
Miasta Zielona Góra. Ośrodek w czasie pandemii 
ze względu na wprowadzone obostrzenia 
prowadzony był tymczasowo w formie działań 
On-line.

88.99.Z 1 399,80 zł

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Prowadzenie zajęć dla osadzonych w Zakładach 
Karnych i Aresztach Śledczych. W niniejszych 
jednostkach prowadzone są zajęcia 
profilaktyczne, jak również rozwojowe, które są 
kierowane dla osób przebywających w izolacji 
więziennej. Członkowie Stowarzyszenia 
prowadzą zajęcia z zakresu zastępowania agresji 
oraz skutków agresji, rozwoju umiejętności 
rodzicielskich oraz profilaktyki alkoholizmu, 
narkomanii i innych uzależnień. Zajęcia są 
prowadzone na podstawie autorskich 
scenariuszy, opracowanych przez Członków 
Stowarzyszenia.

88.99.Z 0,00 zł

3

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

Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego 
Gniazdo; współorganizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy Ośrodek 
Socjoterapeutyczny Gniazdo, w którym 
profesjonaliści i wolontariusze wspierają grupę 
dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat, 
organizujemy atrakcyjny czas wolny, dożywianie, 
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz 
wspieramy rozwój emocjonalny dzieci i 
młodzieży. Dodatkowo w Ośrodku wspieramy 
rozwój poznawczy podopiecznych oraz 
zapewniamy pomoc w lekcjach. Profesjonaliści 
pracujący z dziećmi (psycholog, pedagog, 
socjoterapeuta i logopeda) dbają o 
wszechstronny rozwój dzieci. Nasi pracownicy 
wspierają też rodziców, udzielając konsultacji 
pedagogicznych dla potrzebujących rodziców z 
Miasta Zielona Góra. Ośrodek w czasie pandemii 
ze względu na wprowadzone obostrzenia 
prowadzony był tymczasowo w formie działań 
On-line.

88.99.Z 0,00 zł
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1 399,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 154 832,10 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) 156 231,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 156 231,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

154 832,10 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 0,00 zł

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 399,80 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: 159 616,22 zł 1 399,80 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

159 616,22 zł 1 399,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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

1 399,80 zł

1 Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo 1 399,80 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

0,00 zł

0,00 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 -3 384,32 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)

1 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)

0,75 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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2 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

15 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 95 312,80 zł

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

95 312,80 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)  

1 588,55 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

29 879,07 zł

29 879,07 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 65 433,73 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 95 312,80 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)

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 Prowadzenie Ośrodka 
Socjoterapeutycznego 
Gniazdo

- prowadzenie popołudniowych 
zajęć świetlicowych, 
zapewnienie opieki 
pozaszkolnej,
- zaspokajanie niezbędnych 
potrzeb podopiecznych w tym 
bytowych, emocjonalnych i 
społecznych 
- pomoc w nauce,
- aktywne/ bezpieczne 
spędzanie czasu wolnego
- zapobieganie powielaniu 
negatywnych wzorców i ich 
pokoleniowej transmisji,
- dożywianie dzieci w miarę 
możliwości,
- pozyskiwanie środków na 
zajęcia specjalistyczne z 
psychologiem, socjoterapeutą, 
logopedą

Urząd Miasta Zielona Góra 49 000,00 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

12 750,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  11



2 Prowadzenie zajęć 
specjalistycznych dla 
podopiecznych Ośrodka 
Socjoterapeutycznego 
„Gniazdo” i konsultacji dla 
rodziców – VIII edycja

- Indywidualne spotkania z 
psychologiem w ramach zajęć 
popołudniowych w Ośrodku 
Socjoterapeutycznym Gniazdo,
- Indywidualne spotkania z 
logopedą w ramach zajęć 
popołudniowych w Ośrodku 
Socjoterapeutycznym Gniazdo,
- Dyżur pedagoga dla rodziców 
w ramach zajęć 
popołudniowych w Ośrodku 
Socjoterapeutycznym Gniazdo

Urząd Miasta Zielona Góra 5 000,00 zł

3 Prowadzenie 
specjalistycznych zajęć 
grupowych i indywidualnych 
w Ośrodku 
Socjoterapeutycznym 
"Gniazdo"

- grupowe zajęcia 
socjoterapeutyczne/ 
pedagogiczne,
- współpraca z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi,
- zapewnienie ciągłości działań 
poprzez utrzymanie placówki,
- doposażenie Ośrodka w 
materiały potrzebne do 
prowadzenia zajęć w tym 
organizacja wyjść z grupą

Urząd Miasta Zielona Góra 18 000,00 zł

4 Akcja LATO - Organizacja 
wypoczynku w czasie letnich 
wakacji szkolnych dla 
podopiecznych Ośrodka 
Socjoterapeutycznego 
„Gniazdo”

- zorganizowanie jednego 
turnusu półkolonii dla 
podopiecznych Ośrodka 
Socjoterapeutycznego Gniazdo 
- wskazanie bezpiecznych 
aktywności podczas spędzania 
czasu wolnego, 
- integracja grupy

Urząd Miasta Zielona Góra 4 000,00 zł

5 Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa poprzez 
zajęcia przeciwdziałające 
przemocy

- prowadzenie zajęć 
profilaktycznych 
- zwiększenie poziomu wiedzy 
dotyczącej przemocy oraz jej 
skutków, 
- wzmocnienie poczucia własnej 
wartości u uczniów

Urząd Miasta Zielona Góra 5 000,00 zł

6 Piękne lubuskie – edukacja 
turystyczna wraz z 
poznaniem i odwiedzeniem 
atrakcji województwa 
lubuskiego

- edukacja turystyczna
- jednodniowy wyjazd do 
Łagowa Lubuskiego dla dzieci 
uczęszczających do placówek 
wsparcia dziennego

Urząd Miasta Zielona Góra 2 000,00 zł

7 Piękne lubuskie – edukacja 
turystyczna wraz z 
poznaniem i odwiedzeniem 
atrakcji województwa 
lubuskiego

- edukacja turystyczna
- wyjazd do Mayalandu z 
dziećmi i młodzieżą 
przebywającą pod opieką OPS 
Świdnica

Wójt Gminy Świdnica 3 000,00 zł

8 Bezpieczny uczeń – 
profilaktyka przemocy i 
zachowań dyskryminujących

- prowadzenie spotkań 
profilaktycznych z zakresu 
przemocy i dyskryminacji 
- zwiększenie świadomości i 
wiedzy dotyczącej 
rozpoznawania zachowań 
przemocowych ze szczególnym 
uwzględnieniem przemocy w 
sieci, jak również zachowań 
dyskryminujących różne grupy

Wójt Gminy Świdnica 3 450,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

9 Zdrowa głowa – zajęcia z 
zakresu promocji zdrowia 
psychicznego

- promocja zdrowia 
psychicznego w szkołach z 
gminy Sulechów,

Burmistrz Sulechowa 5 130,00 zł

10 Być dobrym rodzicem zza 
krat – Porozumienie bez 
przemocy jako sposób 
komunikacji z najbliższymi 
członkami rodziny

wspieranie działań w obszarze 
pracy z rodziną oraz pomocy w 
opiece i wychowaniu dziecka

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

11 500,00 zł

11 Wspieranie osób 
przebywających w izolacji 
penitencjarnej w zakresie 
umiejętności społecznych i 
radzenia sobie z trudnymi 
zachowaniami

- poprawa jakości usług 
świadczonych na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz wykluczonych
społecznie oraz wspieranie osób 
i rodzin w przezwyciężeniu 
trudnej sytuacji życiowej.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

22 500,00 zł

12 Edukacja i profilaktyka 
uzależnień dla osób 
przebywających w izolacji 
penitencjarnej

edukacja oraz profilaktyka w 
zakresie problematyki używania 
środków odurzających, 
substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych 
substancji psychoaktywnych i 
uzależnień behawioralnych.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

21 000,00 zł

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

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

Piotr Augustyniak- prezes
Ewa Poziemska- zastępca prezesa 

Oliwia Dziergwa- skarbnik
Data wypełnienia sprawozdania
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