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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica SŁONECZNA Nr domu 63 Nr lokalu 

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 957201840

Nr faksu 957201475 E-mail biuro@bratkrystyn.pl Strona www www.bratkrystyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21003341600000 6. Numer KRS 0000029085

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

Augustyn Wiernicki Prezes Stowarzyszenia TAK

Jerzy Hrybacz Wiceprezes TAK

Jan Dwojewski Wiceprezes TAK

Benedykt Wiśniewski 
do śmierci w dniu 
31.01.2014r.

Sekretarz TAK

Krystyna Balbierz Członek 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

Jan Pasierbowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Lewandowski członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mirosław Rawa członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w 
zakresie:prowadzenia jadłodajni dla ubogich,udzielania pomocy rzeczowej 
finansowej dla ludzi ubogich, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin 
wielodzietnych,udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. 
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, półkolonii i kolonii,2)
prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, 
bezrobotnych i ubogich,3) podejmowanie działań w obszarze walki z 
przemocą, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,4)prowadzenie 
działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i 
społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób  zagrożonych zwolnieniem z 
pracy, w tym:działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – 
zawodowej osób z obszaru wykluczenia oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym: dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie ubóstwu, 
niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania 
szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży oraz na rzecz 
ochrony ich praw;5) inicjowanie i organizowanie działalności 
młodzieżowej, w tym:w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 
turystycznych, sportowych  i rekreacyjnych, imprez edukacyjnych i 
formacyjnych6) prowadzenie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym w zakresie:rehabilitacji, sportu, rekreacji i 
wypoczynku,realizowania programów edukacyjnych, 7) prowadzenie 
działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń 
patologią społeczną,  w szczególności alkoholizmem i narkomanią,8) 
inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie 
imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności 
charytatywnej, pomocowej i społecznej,9) prowadzenie ośrodka prognoz i 
analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym:działalności obywatelskiej, 
upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód 
obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,10) 
prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie 
darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych.11) prowadzenie 
działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,12) prowadzenie 
działań na rzecz mniejszości narodowych, 13)prowadzenie działań na 
rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,14) 
prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 
promocja i realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych i  
przełamywania barier międzypokoleniowych; 15) inicjowanie i realizacja 
działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą;16) podejmowanie i 
inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości 
małżeństwa,rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny;17) 
inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie:rzecznictwa na rzecz 
organizacji pozarządowych, grup społecznych i zawodowych;wzmocnienia 
sektora ekonomii społecznej.prowadzenie działań strażniczych.18)
prowadzenie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie w 
zakresie odnawialnych źródeł energii, 19) prowadzenie działań z zakresu 
turystyki i krajoznawstwa;20) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
w tym:udział i organizacja zawodów, meczów, rozgrywek, festynów i 
imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;21)propagowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia;22)prowadzenie działań  inwestycyjnych 
w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej, turystycznej.

pkt 1a) 
Jadłodajnia nr 2 przy ulicy Chodkiewicza 20 –14 lat; prowadzi dożywianie 
osób i rodzin skierowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i 
Polityki Społecznej oraz z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 
- zapomogi losowe 
- Dział Pomocy Rzeczowej i Żywnościowej
pkt 1c) i 4c)
Zespół 13 świetlic środowiskowych zakłada: codzienny posiłek, pomoc w 
nauce, profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa, rozwój 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

izainteresowań, wycieczki; kolonie i półkolonie
pkt 2) i 4)
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO)
- pomoc w sprawach urzędowych i obywatelskich,
- poradnictwo prawne i  zawodowe
- Centrum Wychodzenia z Bezdomności w Gorzowie Wlkp. (dla kobiet i 
mężczyzn; Ogrzewalnia)
- Schronisko dla Mężczyzn w miejscowości Długie, gm. Strzelce Krajeńskie 
pkt 3) 
- dyżury psychoterapeuty  
- prowadzenie Schroniska dla kobiet w Centrum Wychodzenia z 
Bezdomności w Gorzowie Wlkp.
- pomoc prawna, psychologiczna, schronienie i pomoc rzeczowo – 
żywnościowa dla  osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin
pkt 6) 
Ośrodek Kolonijno Sportowy Długie: biwaki, obozy  integracyjno – 
edukacyjno – rekreacyjne  dla  niepełnosprawnych, 
-programy pomocy obywatelsko – urzędowej i prawnej
pkt 7) 
- Punkt Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 
- Kampanie społeczne 
- Programy profilaktyki realizowane w szkołach, świetlicach , podczas 
półkolonii i kolonii 
- Marsz Rodziny dla Trzeźwości (7 edycji)
- Kongresy rodziny (3 edycje)
- Publikacja plakatów i ulotek 
pkt 8) 
- współpraca z darczyńcami z Niemiec, Danii 
- zorganizowanie pobytu dzieci z Biesłanu i Gruzji
pkt 9)
- pomoc , edukacja i informacja prawna i urzędowo - obywatelska w 
ramach Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i 
Obywatelskiego (od 2005 roku)
- zorganizowanie I Kongresu Obywatelskiego 
pkt 10) 
- prowadzenie zbiórek pieniężnych 
- Dział Pomocy Rzeczowej prowadzi w trybie ciągłym zbiórki odzieży i 
przedmiotów użytkowych
pkt 12) 
- promowanie wolontariatu podczas konferencji tematycznych
- organizacja spotkań szkoleniowo - integracyjnych wolontariuszy 
- wspólne obchody dnia wolontariusza
- obchody 20-lecia Stowarzyszenia z wręczeniem medali 
okolicznościowych
pkt 13) 
- udzielanie zapomóg, pomocy rzeczowej i żywnościowej rodzinom 
romskim
- promowanie twórczości artysty romskiego Karola Parno - Gierlińskiego
- wypoczynek letni dzieci romskich w Ośrodku w m. Długie
- Współpraca w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez 
Związek Romów Polskich
pkt 14) 
- organizowanie zbiórek darów i transport dla powodzian (m.in. 1995, 
2010)
- zorganizowanie pobytu dzieci z Biesłanu i Gruzji 
pkt 17) 
- Wyjazdy integracyjne do Ośrodka w m. Długie, wycieczki, organizacja 
imprez okolicznościowych
- stałe zajęcia edukacyjno -  sportowo – rekreacyjne osób z pokolenia 60+, 
- wycieczki i biwaki dla osób starszych 
- spotkania wspomnieniowe z Dziećmi Wojny 
pkt 18) 
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- Letnia akademia edukacji obywatelskiej dla studentów ze Wschodu 
studiujących w Polsce (3 edycje)
- Programy profilaktyki antyalkoholowej na Litwie, Białorusi i Ukrainie
- wizyta studyjna na Litwie – nawiązanie kontaktów ze szkołą w Rakańcach 

pkt 19) 
- Kampanie społeczne, 
- Konferencje  tematyczne, 
- VI edycji Konkursu Spektakli Teatralnych Szkół Ponadgimnazjalnych 
- publikacje nt. rodziny i zagrożeń
- inicjatywy zakończone uchwaleniem przez Radę Miasta: 2009 Roku 
Rodziny i 2011 Roku Dzieci i Młodzieży 
pkt 20) 
- zainicjowanie i członkostwo w Gorzowskiej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego
- pomoc organizacjom w pisaniu projektów
pkt 23) 
- prowadzenie 2 świetlic sportowych piłki nożnej: dla chłopców i dziewcząt
- 13 edycji Wiosennych Biegów Przełajowych 
- doroczne festyny rodzinne 
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci ze świetlic Stowarzyszenia i 
seniorów z animatorem Orlika SP 4
pkt 24)
- prace modernizacyjne bazy turystycznej i sportowej Ośrodka Kolonijnego 
Sportowo – Wypoczynkowego w m. Długie (własność notarialna; pow. 
8,82 ha)
- prace modernizacyjne Centrum Charytatywnego (własność notarialna o 
pow. 1.250 m2

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez następujące 
agendy:
1. CENTRUM CHARYTATYWNE im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63, Gorzów Wlkp.
1.1    Regionalny Ośrodek Społeczno - Zawodowy  i Obywatelski
1.1.1 Klub Seniora
1.2   Ośrodek  Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
1.2.1 Klub Abstynenta
1.3   Dział Pomocy Rzeczowej 
1.3.1 Sklep Dobroczynny, ul. Sikorskiego 46, Gorzów Wlkp.
1.3.2 Sekcja Transportu
1.4    Dział Pomocy Żywnościowej 
1.5    Świetlica „Słoneczna” dla dzieci
1.6    Świetlica Młodzieżowa
1.6.1 Siłownia dla młodzieży
1.7   Zarząd Stowarzyszenia
1.7.1 Prezes Stowarzyszenia
1.8    Dyrektor ds. społecznych i zarządzania 
1.8.1 Dział tworzenia projektów
1.9   Dział księgowości i rozliczeń
1.9.1 Główna księgowa
1.10  Dział kadr
2. OŚRODEK KOLONIJNY SPORTOWO – WYCHOWAWCZY, m. Długie, ul. Turystyczna 14, gm. Strzelce 
Krajeńskie
2.1 Kierownik Ośrodka
2.2 Dział Organizacji Kolonii oraz innych form wypoczynku i rekreacji
2.3 Dział Rozwoju Ośrodka i Inwestycji 
2.3.1 Ekipa Remontowo – Budowlana Ośrodka 
2.4 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn nr 2
3. ZESPÓŁ 13 ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH w Gorzowie Wlkp.
3.1    Kierownik Zespołu Świetlic
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3.1.1 Świetlica Jedyna, Gorzów Wlkp. ul. Obotrycka 10
3.1.2 Świetlica Młodzieżowa, Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 63
3.1.3 Świetlica Słoneczna, Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 63
3.1.4 Świetlica  Koszałek – Opałek, Gorzów Wlkp. ul. Armii Ludowej 27A
3.1.5 Świetlica Gong, Gorzów Wlkp. ul. Chełmońskiego 8
3.1.6 Świetlica Piłkarki, Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 1
3.1.7 Świetlica Stokrotka, Gorzów Wlkp. ul. Armii Ludowej 23A
3.1.8 Świetlica Betlejem, Gorzów Wlkp. ul. Bp. Wilhelma Pluty 7
3.1.9 Świetlica Szczęśliwa Dwunastka, Gorzów Wlkp.  ul. Grobla 68A
3.1.10 Świetlica Zielony Raj, Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska 110
3.1.11 Świetlica Maksymilian, Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 15
3.1.12 Świetlica Dobra, Gorzów Wlkp. ul. Dobra 16
3.1.13 Świetlica Metalowiec, Gorzów Wlkp. ul. Szczecińska 25
4. JADŁODAJNIA DLA UBOGICH ul. Chodkiewicza 20, Gorzów Wlkp. 
4.1 Kierownik Jadłodajni
4.1.1 Kadra kucharska
4.1.2 Zaopatrzeniowiec
5.  CENTRUM WYCHODZENIA z BEZDOMNOŚCI 
5.1 Kierownik
5.1.1 Wychowawcy
5.2 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
5.3 Schronisko dla bezdomnych
5.4 Ogrzewalnia
W 2013 roku w ramach celów statutowych zrealizowano następujące działania i projekty:
pkt 1a)  Jadłodajnia nr 2 przy ulicy Chodkiewicza 20 – działa od 14 lat; obecnie od poniedziałku do 
piątku od godz. 10.00 do 14.00 wydaje przygotowane obiady, a na weekendy wydaje prowiant; w 2013 
roku wydano obiady 1.100 osobom  skierowanym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i 
Polityki Społecznej oraz wydano 327 bonów na obiady w okresie 19 sierpnia – 31 grudnia osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin oraz 30 osobom po opuszczeniu placówek 
penitencjarnych, ich rodzinom, rodzinom więźniów od kwietnia do grudnia 2013.
pkt 1b) 
- w 2013 roku udzielono ogółem  191 zapomóg losowych osobom indywidualnym na łączną kwotę: 
18.371zł 
- ze zgromadzonych na subkontach środków wydatkowano 27.590,78 zł na potrzeby 10 osób 
niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci.
- Dział Pomocy Rzeczowej udzielił w 2013 roku pomocy rzeczowej w zakresie m.in.  odzieży, obuwia, 
pościeli, mebli oraz różnego rodzaju przedmiotów i sprzętu TV i agd – 3.200 rodzinom (tj. ok. 8 tys. 
osób - średnio 650 - 700  osobom miesięcznie).
- udzielono pomocy rzeczowej w zakresie żywności, środków czystości i sanitarno – higienicznych, 
biletów MZK (oraz schronienia):  17 osobom pozbawionym wolności i 98 osobom zwolnionym z 
zakładów karnych i aresztów śledczych; 39 członkom rodzin osób pozbawionych wolności i 31 członkom 
rodzin osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 
2013 (z programu Ministerstwa Sprawiedliwości 
- wydano 378 paczek żywnościowych  dla 268 osób i wydano bilety MZK podczas 398 wizyt osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin (schronienia udzielono 9 osobom) 
pkt 1c) 4c) 7) Projekty na rzecz zespołu świetlic środowiskowych dla 306 dzieci i młodzieży z 13 świetlic 
w Gorzowie Wlkp i dla 28 dzieci ze świetlicy wiejskiej w Lubiechni Wielkiej pozwoliły na realizację 
poniższych działań:
W zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej: 
 codzienny posiłek wszystkich wychowanków,
 pomoc w nauce,
 zajęcia wychowawcze i edukacyjne w dziedzinie kształtowania umiejętności psychospołecznych i 

nawyków
kulturalnych, 
 organizacja wycieczek na Długie – w tym: Wiosenne Bieganie i rywalizacje sportowe, zabawy z 

upominkami i
poczęstunkiem),
Podczas ferii zimowych we wszystkich świetlicach  prowadzone były zajęcia zimowe dla ponad 200 
dzieci, podczas których odbyły się   gry, zabawy, konkurs kolęd, kostiumowy bal karnawałowy. 
Zorganizowano wyjście do kina  oraz zajęcia na lodowisku i basenie. 
Podczas wakacji od 29 lipca do 9  sierpnia 2013 roku – 120 dzieci uczestniczyło w półkoloniach letnich 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie w 5 świetlicach. Zrealizowano na półkoloniach letnich główne 
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bloki tematyczne:
 Dzień Zabawy -  indywidualnie dobrane przez wychowawców gry i zabawy integracyjne, ruchowe, 
umysłowe, planszowe, z chustą edukacyjną.
 Dzień kultury i sztuki – szereg wyjść związanych z kulturą i sztuką   (wystawy, galerie, muzea, pomniki 

miejskie, biblioteka, itp.).
 Dzień chemika, fizyka i biologa – zapoznanie dzieci z ciekawostkami otaczających nas zjawisk 

przyrodniczych
 Dzień piekarza – wizyta w piekarni: pokaz  urządzeń do pieczenia, metod wyrobów pieczywa, 
 Dzień strażaka – wizyta w Miejskiej Straży Pożarnej – pokaz sprzętu strażackiego, omówienie zadań i 
obowiązków strażaka, edukacja jak zachować ostrożność obchodzenia się z ogniem i zachowania w 
lesie.
 Dzień przyjaciela –  pomoc najmłodszym, niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym, wspólna 
zabawa,  udział w turnieju  scrable,
 Dzień artysty – szereg zajęć plastycznych o temacie „ Czarujemy coś z niczego” – różne techniki, 
dowolne materiały,
 Dzień turysty – wędrówka do lasu (na „Wieprzycach”), wspólne ognisko z kiełbaskami i wakacyjnymi 
śpiewami oraz zabawy plenerowe.
 Dzień książki – czytanie i opowiadanie najciekawszych bajek, baśni - dobór literatury do indywidualnej 
decyzji wychowawcy; pogadanka o morałach, o wartości książek; wzbudzenie pasji czytania.Podczas 
półkolonii dzieci uczestniczyły także w miejskim programie „Jazda coolturalna” i Festynie na 
zakończenie. Ponadto zorganizowano konkurs piosenki wakacyjnej, konkurs plastyczny, teatralny, 
wyjścia na basen, rozgrywki sportowe. 
W zakresie działalności kulturalnej: 
 spotkanie  międzypokoleniowe z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Wojny, zajęcia kształtowały 
postawę patriotyzmu oraz szacunku dla osób starszych
 wyjścia do teatru, filcharmonii i kina oraz uczestnictwo w imprezach  organizowanych w mieście 

podczas ferii,
 przygotowanie pokazów tanecznych oraz międzyświetlicowego przeglądu prac plastycznych, 
 organizacja konkursów artystycznych: na najładniejsza kartkę i  palmę wielkanocną oraz  
przygotowanie i udział w spotkaniach wielkanocnych
 zajęcia dotyczące  żywienia, znaczenia wody w diecie młodego człowieka, układania dziennych  
jadłospisów,  diet oraz przygotowywania prostych, zdrowych posiłków
 zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka: czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend; 
słuchanie programów radiowych, oglądanie programów telewizyjnych, filmów; rozrywki umysłowe; 
wycieczki edukacyjne; zajęcia artystyczne w formie różnorodnych zajęć plastycznych, tańca, śpiewu 
przy muzyce, teatralne
 zajęcia plastyczne - przygotowano dekoracje świąteczne, scenografie do scenek teatralnych oraz 
transparenty na Marsz Trzeźwości
 zajęcia teatralnych pn. „Małe formy teatralne”   
W zakresie działalności profilaktycznej i zdrowego stylu życiu: 
 realizacja programu profilaktyki uzależnień "Będę zyć inaczej",
 organizacja tematycznych konkursów profilaktycznych i prozdrowotnych,
  kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań dzieci i młodzieży, w tym szacunku do osób starszych
 budowanie autorytetu rodziców i wychowawców 
 udzial w VI Marszu Rodziny dla Trzeźwości
 kształtowanie postaw dobrego i prawidłowego funkcjonowania rodziny wolnej od uzależnień
 znaczenie pokarmów i ich podstawowych składników potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu młodego człowieka, nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, kształtowanie 
pożądanych nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych
 poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie aktywności twórczej, 
promowanie zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia
 metody pracy aktywizujące uczestników w zakresie profilaktyki uzależnień:  pogadanki, pokazy 
multimedialne, filmy edukacyjne,  konkursy tematyczne  z nagrodami, kalambury z hasłami związanymi 
z uzależnieniami, piosenki tematyczne związane z radością życia bez uzależnień, warsztaty plastyczne i 
zajęcia teatralne
W ramach programu profilaktyki prowadzono 10 bloków  tematycznych: Czas dzieciństwa – czasem 
pokus; Gdy w domu jest pusto – czyli o istocie relacji rodzinnych;  Jak odmawiać i nie tracić przyjaciół; 
Bliżej siebie – dalej od narkotyków i innych złych rzeczy;  Jestem fajna, jestem fajny; Moje podwórko, 
moja szkoła; Wybieram zdrowe  życie!; Mój czas wolny! Mój czas dla innych!;Na wieczną pamięć  - 
Plakat; Mój  teatr.
W zakresie działalności sportowej: 
 organizacja turnieju  piłkarskiego dziewcząt i chłopców na hali sportowej w SP 21,
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  udział w miejskiej spartakiadzie sportowej podczas ferii zimowych, w zajęciach na basenie i 
lodowisku, uczestnictwo w zajęciach ping – ponga, 
 zapobiegania urazom oraz umiejętność w zakresie  zapobiegania i  radzenia  sobie z kontuzją
 wsparcie psychologiczne  w zakresie   radzenia  sobie ze stresem przed i w czasie zawodów, 

przygotowania do zawodów
 rozwuj fizyczny i kondycji zdrowotnej
 przeprowadzanie zajęć: na siłowni, tanecznych, tenis stołowy, gry w billard
W zakresie współpracy z rodzicami i  lokalnym środowiskiem:
 wnioskowanie w sprawach pomocy materialnej rodzinom uczestników świetlic,
 wspieranie rodzin w poszukiwaniu pracy oraz uzyskaniu pomocy materialnej i rzeczowej,
 pedagogizacja rodziców poprzez organizację spotkań,
 wspierania rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
 organizowanie uroczystości i świąt z zaangażowaniem rodziców dzieci m.in. Dzień Dziecka, Dzień 
Matki, Dzień Wolontariusza, Andrzejki, spotkania Wigilijne i Wielkanocne 
 w zakresie metod aktywnego  poszukiwania pracy  
W ramach działalności odpłatnej zorganizowano kolonie i obozy, w tym sportowe dla 631 dzieci i 
młodzieży z następujących miejscowości: Witnica, Deszczno, Strzelce Kraj., Wrocław, Barlinek, Strzelce 
Opolskie, Leśna, Swarzędz, Inowrocław, Jawor, Szczecin, Kostrzyn, Zielona Góra, Warszawa, Szczecin, 
Gorzów Wlkp. oraz dla młodzieży z Niemiec.
Grantodawcy 2013 na rzecz dzieci – wychowanków świetlic:
 Miasto Gorzów Wlkp. 
 Zarząd Województwa Lubuskiego
 Ministerstwo Pracy i Polityki 
 Fundacja Tesco „Zdrowo jeść by rosnąć w siłę” i  „Pracownia talentów”
 Fundacja Wspólna Droga 
 Kuratorium Lubuskie 

2) prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich
W 2013 roku ogółem w placówkach Stowarzyszenia w Gorzowie przebywała następująca liczba osób 
bezdomnych:
• Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn (1 stycznia – 31 października 2013) Gorzów Wlkp., ul. 
Słoneczna 63 - 18 osób
• Centrum Wychodzenia z Bezdomności: schronisko dla mężczyzn (1 listopada – 31 grudnia 2013) 
Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 62a - 18 osób
• Centrum Wychodzenia z Bezdomności: ogrzewalnia (1 listopada – 31 grudnia 2013) Gorzów Wlkp., ul. 
Słoneczna 62a - 286 osób skorzystało z noclegu i 2 posiłków (kolacja i śniadanie)
W ramach projektu „Centrum Wychodzenia z Bezdomności – II etap modernizacji oraz działania 
pomocowe, osłonowe i profilaktyczno – aktywizujące w drodze do samodzielności osób bezdomnych” 
dotowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Działania osłonowe
a/ całodobowy pobyt  w placówce stacjonarnej / nocleg w ogrzewalni (całodobowe miejsce pobytu 
mężczyzn i kobiet w placówkach przed otwarciem Centrum Wychodzenia z Bezdomności (1 stycznia – 
31 października ): mężczyźni w sali o pow. 24 m2 mieszczącej 12 łóżek do spania (w systemie 
piętrowym), kobiety w Sali o pow. 60 m2. Dostęp do odrębnych łazienki, kuchni, stołówki, sali 
rekreacyjnej z ping – pongiem, bilardem, z możliwością zajęć gimnastycznych przy muzyce, na 
materacach, w siłowni. Pobyt do momentu usamodzielnienia lub dyscyplinarnego usunięcia.
b/ całodzienne wyżywienie w placówkach stacjonarnych dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (Obiady , 
śniadania i kolacje bezdomni stacjonarni w ramach dyżurów przygotowują sami; ponadto bezdomni za 
skierowaniem GCPRiPS otrzymują paczki żywnościowe z Banku Żywności.
Dla bezdomnych w ogrzewalni udostępniony jest kącik do przygotowania posiłku oraz stoły i krzesła do 
ich spożycia. 
c/ pomoc rzeczowa - zapewnienie bezdomnym stacjonarnym nowej podstawowej odzieży oraz zapasu 
na bazie używanej z działu pomocy rzeczowej. Bezdomni ogrzewalni otrzymywali  po przejściu filtra 
sanitarnego czystą używaną odzież i obuwie – wg potrzeb. W ramach projektu bezdomni stacjonarni  
otrzymywali środki czystości i higieny osobistej, pościel, ręcznik, itd. Bezdomni ogrzewalni korzystali z 
w/w środków na miejscu. 
Pkt 3) 4) 
W ramach projektu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom realizowanego  ze 
środków Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie 18 sierpnia – 30 grudnia 2013 uzyskano następujące 
efekty poprze wsparcie udzielone w następujących formach:
 pomoc żywnościowa w postaci paczek – wydano 378 paczek dla 268 osób pokrzywdzonych i 108 
członków ich rodzin
 pomoc psychoterapeutyczna indywidualna – 131 osób;
 pomoc prawna – 125 osób;
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 udzielenie schronienia i całodobowe wyżywienie – 9 osób;
Działalność Ośrodka w 2013 roku sfinansowano m.in. ze środków FOP Mały Grant Szwajcarski w 
ramach projektu „Obywatel to brzmi dumnie –program edukacji i pomocy obywatelskiej dla 
mieszkańców obszaru G6” realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równi Wobec Prawa.
Dyżury doradców i specjalistów ROSZiO miały stały, codzienny charakter i obejmowały m.in.: pomoc w 
rozwiązywaniu spraw urzędowych i obywatelskich,  informację i poradnictwo obywatelskie, pomoc w 
pisaniu pism użytkowych i urzędowych, psychoterapię, w tym uzależnień, doradztwo zawodowe oraz 
przekierowywanie do innych form pomocy, m.in. żywnościowej, rzeczowej, zapomogi losowe.
Razem doradcy przyjęli 3.428 klientów na terenie Gorzowa Wlkp. oraz  254 klientów w Gminach
Działania edukacji i pomocy obywatelskiej  będą kontynuowane  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Równi Wobec Prawa w Gorzowie oraz z Gminami: Santok, Bogdaniec, Kłodawa, Deszczno, Lubiszyn na 
mocy porozumień trójstronnych: w dziedzinie pomocy prawnej i obywatelskiej zawartych 19 grudnia 
2013.
Pkt 6) wydatkowano 27.590,78 zł z 1% na żywność, środki higieny i czystości, na leki, materiały 
rehabilitacyjne, na rehabilitację i dojazdy do lekarza i na badania 10 osób niepełnosprawnych, w tym 3 
dzieci;
Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w m. Długie: spotkania, biwaki, obozy  integracyjno –
edukacyjno – rekreacyjne i turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci.
Realizacja II modułowego projektu pt. ,,Razem od bezradności do samodzielności 
i aktywności” (dotacja Zarzadu Województwa Lubuskiego) pozwoliła na realizację dwóch modułów:
W Module I - Różne formy poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów 
zamieszkujących powiaty: gorzowski grodzki i ziemski oraz strzelecko – drezdenecki:
 74 godziny doradztwa ds. obywatelsko – urzędowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 80 beneficjentów doradztwa ds. obywatelsko – urzędowych (w tym: 34 kobiety i 46 mężczyzn);
 50 godzin doradztwa ds. małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych 
 59 beneficjentów doradztwa ds. małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych ( w tym: 28 kobiet i 31 
mężczyzn);
 25 godzin doradztwa zawodowego 
 22 beneficjentów doradztwa zawodowego  (w tym: 5 kobiet i 17 mężczyzn).
Moduł II: dwudniowe II Jesienne Spotkania  Rekreacyjno - Kulturalno -  Integracyjne Osób 
Niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 120 uczestników  II Jesiennych Spotkań; 
 5 placówek, które wzięły udział w Spotkaniach to: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wlkp.; 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Chwalęcicach; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich; 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim; Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii 
Polskiej w Gorzowie Wlkp.
Pkt 7)
- Ministerstwo Sprawiedliwości „Parasol” - program kompleksowej pomocy postpenitencjarnej osobom 
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. 
Ogółem w roku  2013   udzielono bezpłatnej pomocy 185  osobom, w tym:
- osoby pozbawione wolności:  17
- osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych:   98
- członkowie rodzin osób pozbawionych wolności:   39
- członkowie rodzin osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych:   31
Zrealizowano formy bezpłatnej pomocy, w ramach której prowadzono pomoc prawną (50 godz.), 
psychoterapeutyczną wraz z terapią uzależnień (50 godz.),  poradnictwem zawodowym  (50 godz.),  
szczególnie w zakresie wsparcia i pomocy w powrocie na rynek pracy,   pomocy  urzędowo – 
obywatelskiej   i  socjalnej  (100 godz.), obejmującej  zakup lekarstw, biletów na przejazdy miejskie i 
podmiejskie,  wyrabianie  dokumentów,  pisanie pism,  wniosków o wydanie orzeczeń i świadczeń 
społecznych.  Do wszystkich form pomocy kierowała osoba pierwszego kontaktu po diagnozie wstępnej 
(100 godz.). W ramach projektu   udzielano  całodobowego schronienia z wyżywieniem i środkami 
czystości  w prowadzonych  schroniskach  dla bezdomnych kobiet i  mężczyzn.  Dodatkowo  udzielano 
pomocy żywnościowej  i rzeczowej polegającej na przygotowywaniu paczek  zawierających żywność, 
odzież, sprzęt agd, rtv, a także meble i wyposażenie mieszkań.   Wszystkim uczestnikom programu 
została przygotowane indywidualne plany wolnościowe  uwzględniające pomoc ich rodzinom.
- W ramach projektu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom realizowanego  
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie 18 sierpnia – 30 grudnia 2013 uzyskano 
następujące efekty poprze wsparcie udzielone w następujących formach:
 pomoc żywnościowa – wydano 378 paczek dla 268 osób pokrzywdzonych i 108 członków ich rodzin
 pomoc psychoterapeutyczna indywidualna – 131 osób;
 pomoc prawna – 125 osób;
 udzielenie schronienia i całodobowe wyżywienie – 9 osób;
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 bony obiadowe – wydano 327 bonów  dla osób indywidualnych i rodzin pokrzywdzonych korzystało z 
obiadów w jadłodajni
 bilety komunikacji miejskiej wydano podczas 398 wizyt klientów;
 pomoc psychologiczna – grupa wsparcia – 9 osób;
 pomoc psychologiczna – terapia grupowa – 33 osoby;
 szkolenie prawne – 34 osoby pokrzywdzone z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Stowarzyszenia Równi Wobec Prawa;
 wydruk 1000  egz . informatorów prawnych dla osób pokrzywdzonych z poniższym zakresem 
treściowym skierowanym do pokrzywdzonych z terenu Gorzowa i woj. lubuskiego.
Pkt 9)
- projekt poradnictwa, pomocy, informacji i edukacji obywatelskiej dla osób z obszaru wykluczenia 
społecznego (Grant Szwajcarski – projekt partnerski „Obywatel to brzmi dumnie” ze Stowarzyszeniem 
Równi Wobec Prawa)
- informacja obywatelska w ramach Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i Obywatelskiego 
(ROSZiO)
- udział w debatach obywatelskich organizowanych prze podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, 
 radnych
- wydanie 1.000 egz. Informatora dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (projekt na rzecz osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości)
Pkt 10)
- Stowarzyszenie zebrało w 2013 roku 277.030,20 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych, 
prawnych, z tytułu 1% i nawiązek sądowych. 
- Dział Pomocy Rzeczowej prowadził w trybie ciągłym zbiórki nowej i używanej odzieży oraz obuwia, 
sprzętu RTV i AGD, zabawek, mebli itp. – zebrano ponad 25 ton odzieży i różnych przedmiotów.
- Dział Pomocy Żywnościowej prowadził zbiórki żywności w formie akcji: Świątecznej, Wielkanocnej i 
Jesiennej we współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.
- po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili zbiórkę 
produktów  żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących. Przekazanie żywności Stowarzyszeniu 
im. Brata Krystyna odbyło się 27 marca 2013r. Młodzież zebrała 115 kilogramów żywności
Pkt 12)
- od czterech lat odbywają się mini szkolenia dot. wolontariatu w Zespole Szkół Mechanicznych w 
Gorzowie Wlkp. – owocem jest coroczny udział młodzieży w zbiórkach żywności i marszach rodziny
- Stowarzyszenie przeszkoliło 30 liderów, a poprzez nich ponad 300 wolontariuszy, w tym dzieci, 
młodzież dorosłych z terenu Gorzowa Wlkp. i północnej części woj. lubuskiego przed zbiórkami 
żywności – we współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie 
- codziennie w agendach Stowarzyszenia pracuje na bazie porozumień wolontariackich ok. 70 
wolontariuszy
Pkt 13)
- Przygotowano słodycze dla dzieci romskich – uczestników festiwalu organizowanego w sierpniu 2013 
przez Stowarzyszenie Romów Polskich w Gorzowie Wlkp.
- pomoc w napisaniu projektu dla świetlicy romskiej na modernizację i doposażenie placówki – 
uzyskano dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego
- Gorzowscy Romowie (40 osób) korzystają z regularnej pomocy rzeczowej i żywnościowej w dziale 
Pomocy Rzeczowej i żywnościowej
- Udzielono 3 zapomóg rodzinom romskim z Gorzowa Wlkp.
Pkt 15)
- Podczas kolonii letnich 2013 realizowano Program kolonijny „Gniazdo Orła Białego” ze ścieżką 
patriotyczno – historyczną i dobrych obyczajów. Udział wzięło w nim 321 dzieci i 70 młodzieży z 
województwa lubuskiego.
- Wspólnie obchodzono w świetlicach Stowarzyszenia rocznice 3 Maja i 11 Listopada; dzieci i młodzież 
przygotowały programy patriotyczne poetycko – muzyczne.
- Wspólne świętowanie w świetlicach Stowarzyszenia wydarzeń okolicznościowych razem z rodzicami, 
rodzeństwem, najbliższymi, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.
Pkt 17)
- Od stycznia do czerwca 2013r. realizowany był projekt z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej pt. „Cztery pory roku w jesieni życia” skierowany do 50  starszych osób  z pokolenia 60, 70 i 
80 plus mieszkających w Gorzowie Wlkp. Działania projektu: codzienny posiłek, zajęcia komputerowe 
indywidualne, zajęcia klubu dobrego filmu i zajęcia manualne, zajęcia umuzykalniające i małych form 
teatralnych, zajęcia nordic walking i basen, zajęcia umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych, 
zajęcia socjoterapii i dyżury psychoterapeuty, wykłady z zakresu promocji zdrowia, pomoc prawna i  
doradztwo urzędowo – obywatelskie, dyżury asystentów osób starszych, wigilia z paczkami, biwak 
jesienny i zimowy z zabawą sylwestrową. Zakupiono: laptop, odnowiono salę do zajęć i doposażono ją 
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w szafę. W listopadzie TVP nakręciła i wyemitowała w grudniu reportaż z realizacji projektu.
- Od września do grudnia prowadzone były zajęcia z seniorami: nordic walking, zajęcia umiejętności 
psychospołecznych i komunikacyjnych, zajęcia klubu dobrego filmu i zajęcia manualne oraz muzyczne. 
100 seniorów 
- W ostatnie poniedziałki miesiąca odbywają się spotkania integracyjne i tematyczne uczestników Klubu 
Dzieci Wojny
- Zorganizowano w dniach 25 – 26 czerwca 2013 I Ogólnopolski Kongres Związków i Stowarzyszeń 
Dzieci Wojny z całej Polski
Na zaproszenie organizatorów przyjechało 209 delegatów organizacji zrzeszających członków pokolenia 
Dzieci Wojny z całej Polski. Delegaci gościli w naszym  Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w 
miejscowości Długie. Pobyt delegatów podzielony był na II części: 
Część I: 25 czerwca –  Spotkanie integracyjne Dzieci Wojny z całej Polski z uroczystą kolacją i tańcami 
przy orkiestrze (Ośrodek Stowarzyszenia  w m. Długie); przed kolacją została odsłonięta i poświęcona 
tablica pamiątkowa I Kongresu Dzieci Wojny
Część II: 26 czerwca - Obrady I Ogólnopolskiego Kongresu Stowarzyszeń i Związków Dzieci Wojny 
(Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich)
Intencją Kongresu było zjednoczenie działań zmierzających do wypracowania wspólnego stanowiska na 
rzecz Dzieci Wojny. Był to pierwszy Historyczny Ogólnopolski Kongres, który w dokumentach odnotował 
problematykę dzieci, które przeszły koszmar II Wojny Światowej. Pokolenie  Dzieci Wojny – 
zjednoczone na Kongresie - przemawiać będą jednym stanowczym głosem i przypominać o losach, 
dokonaniach i różnej teraźniejszości setek tysięcy reprezentantów tego Pokolenia. I Ogólnopolski 
Kongres uchwalił pięć uchwał i powołał do życia Zespół Koordynacyjny  ds. Związków i Stowarzyszeń 
Dzieci Wojny. Przewodnictwo zostało  powierzone Prezesowi Stowarzyszenia - Augustynowi 
Wiernickiemu.  Dokumenty Kongresowe, wystąpienia delegatów i nazwiska uczestników będą 
zamieszczone w wydawnictwie pokongresowym. 
Wśród Gości Kongresu byli m.in. Parlamentarzyści: Sławomir Preiss i Jerzy Materna, Wicewojewoda 
Lubuskki Jan Świrepo, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Starosta 
Strzelecko – Drezdenecki Andrzej Bajko, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wiesław Sawicki, Burmistrz 
Myśliborza Arkadiusz Janowicz. 
Pkt 19)
W ramach XI Miejskiej Kampanii Edukacyjno – Informacyjnej Obudź się” zrealizowany został VI Konkurs 
Spektakli Teatralnych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem „Miłość i odpowiedzialność – 
siostry dwie” sfinansowany ze środków Miasta Gorzowa Wlkp. Konkurs teatralny odbył się w IV Liceum 
Ogólnokształcącym 17 grudnia 2013 roku. Do projektu przystąpiło 7 szkół ponadgimnazjalnych 
Gorzowa Wlkp., których uczniowie stworzyli autorskie scenariusze związane z tematem przewodnim. 
Na scenie szkolnej auli  wystąpili aktorzy szkół: I LO, III LO, IV LO, Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących, Zespołu Szkół nr 12, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Konkurs zgromadził 150 widzów. Dla  wszystkich uczestników konkursu przygotowany został 
poczęstunek. W skład jury wchodzili: 
- Bożena Pomykała – Kukorowska, aktorka Teatru im. J. Osterwy  w Gorzowie,                 
- Jolanta Szeliga – Bujak, reżyser Teatru „Maski i Twarze”                         
- Monika Józwa – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
- Iwona Filon – Król – Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, szkoły – puchary, a uczestnicy - 
dyplomy. 
I miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych (spektakl "W objęciach życia")
II miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące ("Mamusia")
III miejsce - III Liceum Ogólnokształcące ("Miłość")
Podczas uroczystości wręczenia nagród - wystąpili laureaci I miejsca. 
- Z dotacji Miasta Gorzowa Wlkp., Zarządu Województwa Lubuskiego i środków własnych 
Stowarzyszenia im. Brata Krystyna sfinansowano Kampanię „Rodzina naszą wspólną sprawą” tj. festyn, 
konkursy, marsz i kongres.
Zorganizowano Konferencję „Małżeństwo i rodzina na tle współczesnych zagrożeń ideologicznych”  to 
temat Konferencji, która odbyła się 22 listopada 2013 roku w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie 
Wlkp. Program Konferencji zawierał m.in.: Wystąpienie wprowadzające: Dlaczego zajmujemy się 
zagrożeniami  małżeństwa i rodziny? mgr inż. Augustyn Wiernicki (Prezes Stowarzyszenia Brata 
Krystyna w Gorzowie Wlkp.); Odpowiedź na cywilizację śmierci prof. UKSW dr hab. Maria Ryś 
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);  Ideologia Gender a małżeństwo i rodzina 
dr Marek Czachorowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); - Ideologiczne zagrożenie 
małżeństwa i rodziny dr Mariusz Dudka  (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin  Kurii Diecezjalnej 
w Zielonej Górze). Ogółem w Konferencji uczestniczyło ponad 250 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
materiały kongresowe i poczęstunek. Podczas konferencji odbyło się wręczenie nagród uczniom szkół 
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podstawowych i gimnazjum – laureatom konkursów plastycznego i fotograficznego w ramach Kampanii 
„Rodzina Naszą Wspólną Sprawą”. Nagrody ufundowało Miasto Gorzów Wlkp.
Festyn Rodzinny odbył się dnia 23 czerwca 2014 roku na Pl. Jana Pawła II  i zgromadził 1000 
uczestników, w większości dzieci. Atrakcjami były konkursy, zorganizowane zabawy integracyjne, a 
szczególnie - dmuchany plac zabaw. Podczas Festynu wręczono, głównie dorosłym i młodzieży 
czterostronicowe druki ulotne z treściami promującymi trzeźwość i dot. zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim. 
 Na konkurs plastyczny uczniów szkół podstawowych pt.  „Duża Rodzina to Fajna Rodzina” wpłynęło 89 
prac z 9 szkól i dziecięcego klubu osiedlowego. 84 prace plastyczne pastelami w formacie A2, wykonały 
dzieci z klas I – III, a 5 prac – dzieci z klas IV – VI. Na Konkurs fotograficzny dla Gimnazjów Tryptyk pt. 
„Sceny z życia rodzinnego okiem gimnazjalisty” wpłynęła jedna praca. Była to praca złożona z 3 zdjęć 
wykonanych i wydrukowanych w formacie A4, tworzących krótką historię, temat z blasków i cieni, 
problemów, potrzeb opowiadanych z pozycji ucznia i uczennicy gimnazjum.  W związku z ogromna 
liczbą i wysokim poziomem prac dzieci z klas I – III, uczniów szkół podstawowych przyznano 
następujące nagrody: I m-ce - Mateusz Fąferko  - Szkoła Podstawowa nr 20 i Szymon Stala  - Osiedlowy 
Klub „ZODIAK”; II m-ce - Julia Ambroży - Szkoła Podstawowa nr 5 i Maja Gąsiorek - Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Edukacyjnego; III m-ce - Julia Jasińska - Szkoła Podstawowa nr 4 i Olga Sakowska - 
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego; Wyróżnienia - Sandra Pabian -  Szkoła Podstawowa 
nr 20 i Amelia Helicka - Szkoła Podstawowa nr 10. W kategorii klas IV – VI przyznano nagrodę główną, 
którą otrzymała Maja Thiele ze Szkoły Podstawowej nr 5. Nagrodę za udział w konkursie dla 
gimnazjalistów otrzymała Patrycja Wesołowska z Gimnazjum nr 12.
VI Marsz Rodziny  tradycyjnie przeszedł  ulicami Gorzowa Wlkp. na trasie: od Placu Jana Pawła II 
(Manhattan)  do Centrum (Plac Katedralny). Przemarszowi przewodziła Miejska Orkiestra Dęta. W 
marszu wzięli udział Lubuszanie zaproszeni poprzez informację plakatowo – ulotkową, Internet i media, 
parafie, instytucje publiczne oraz organizacje społeczne. W Marszu uczestniczyło 900 uczestników; 
ulicami Gorzowa Wlkp. przemaszerowało  ponad 630 uczestników, ponad 250 osób oczekiwało na 
uczestników Marszu  na Placu Katedralnym oraz w gorzowskiej Katedrze
Pkt 20)
- udział w pracach Zespołu ds. Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 
2020
- zainicjowanie, udział w pracach nad utworzeniem i członkostwo w Gorzowskiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego
- członkowstwo w Lubuskiej Radzie Programowej na Rzecz Ekonomii Społecznej  
- doradztwo i pomoc organizacjom w pisaniu projektów
Pkt 23)
- Prowadzone są w trybie ciągłym 2 świetlice sportowe o profilu piłka nożna: dla chłopców ze szkół 
podstawowych i gimnazjum (Świetlica Maksymilian – 24 chłopców) oraz Świetlica Piłkarki dla 40 
dziewcząt z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
- „XIII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri” zostały zgłoszone do Ogólnopolskiego 
Kalendarza Imprez Polskiego Stowarzyszenia Biegów. Impreza odbyła się 2 czerwca 2013 roku na 
terenach rekreacyjnych Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Długiem (gm. Strzelce Krajeńskie).
Impreza miała w 2013 roku dwojaką rangę:
- Inauguracja Lubuskich Dni Olimpijczyka 2013 z udziałem Prezesa Lubuskiej Rady Olimpijskiej dr  
Zbigniewa Szafkowskiego, 
- XIII Wiosenne Biegi Przełajowe po raz pierwszy odbywały się jako Biegi im. Zbigniewa Petri – 
pomysłodawcy i pierwszego organizatora zawodów.
Na zawody przyjechało 74 biegaczy: 53 mężczyzn i 21 kobiet;  była to najwyższa frekwencja w historii 
tych zawodów. Najmłodsza uczestniczka biegu głównego liczyła sobie 17 lat, a najstarszy: Zbigniew 
Petri – 82 lata. Ceremoniał otwarcia i zakończenia imprezy odbył się na dziedzińcu Ośrodka im. Orła 
Białego w Długiem, z udziałem zawodników, zaproszonych gości, w tym Burmistrza Strzelec Krajeńskich 
i Przewodniczącego Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, olimpijczyka i dyrektora Wydziału 
Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – Tomasza Kucharskiego, paraolimpijczyków: Tomasza 
Blatkiewicza i Jakuba Regi oraz kibiców i sympatyków sportu biegowego. Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał Pan Augustyn Wiernicki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W biegu głównym (dystans 5 km) 
uczestniczyło 53 panów, a w biegu dla pań na dystansie 2 km udział wzięło 21 kobiet. Kobiety pobiegły 
w 3 kategoriach wiekowych (K20, K30 K40), natomiast mężczyźni w 6 kategoriach wiekowych (M20, 
M30, M40, M50, M60, M70 M80). Wyniki:
Bieg Mężczyzn – 5 km
1. Yuriy Blahodir – 16:27.84
2.  Adam Marysiak – 16:36.29
3. Hubert Lechniak – 17:13.51
Bieg Kobiet – 2 km
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

12000

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Wioletta Paduszyńska – 7:30.48
2. Paulina Wasilewska – 7:47.08
3. Barbara Pochranowicz – 7:50.51
Pkt 24)
- Prace modernizacyjne Centrum Wychodzenia z Bezdomności przy ul. Słonecznej 62a (dzierżawa z 
zasobów Miasta Gorzowa Wlkp.) w ramach projektu „Centrum Wychodzenia z Bezdomności – II etap 
modernizacji oraz działania pomocowe, osłonowe i profilaktyczno – aktywizujące w drodze do 
samodzielności osób bezdomnych” dotowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 
2013 roku w ramach projektu wykonano następujące prace:
 wymiana instalacji elektrycznej wraz oświetleniem ok. 2,5 km;
 wykonanie nowej instalacji grzewczej ok. 800 m;
 dokonano montażu instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem; 
 zainstalowano instalację alarmową  (wymóg Państwowej Straży Pożarnej) ok. 200 m;
 wyrównano i pomalowano ściany ok. 2 200 m2  wykorzystując ok. 435 l farby;
 zmodernizowano węzły sanitarne i zamontowano wyposażenie sanitarne – 5 węzłów sanitarnych o 

pow. 35 m2;
 zamontowano i uruchomiono wentylację na obiekcie – na powierzchni 600 m2; 
 wykonano elewację zewnętrzną budynku z malowaniem oraz położeniem płytek klinkierowych i 
parapetów zewnętrznych – ok. 60 m2; 
 położono ok. 1100 m2 gresu;
 wyłożono ok. 300 m2 płytek ściennych w łazienkach, WC oraz przy umywalkach;
 ponad 700 m² wyremontowanych - zmodernizowanych powierzchni;
 ok. 50 m2 wyremontowanych - zmodernizowanych powierzchni dla bezdomnych mężczyzn;
 ok. 55 m2 wyremontowanych - zmodernizowanych powierzchni dla bezdomnych korzystających z 

ogrzewalni; 
 ok. 40 m2 wyremontowanych - zmodernizowanych powierzchni dla bezdomnych kobiet, w tym 
kobiet z dziećmi;
 zamontowano i uruchomiono wentylację na obiekcie;
 montaż 9 parapetów;
 zostały wyrównane posadzki wraz z położeniem płytek na terenie całego obiektu z wyjątkiem kuchni i 
stołówki (w tym antypoślizgowych w pomieszczeniach sanitarnych);
Od 1 listopada 2013 roku funkcjonują w ramach kompleksowego obiektu:
• Schronisko całodobowe dla mężczyzn; 
• Schronisko całodobowe dla kobiet 
• Ogrzewalnia czynna od godz. 18.00 – 8.00.
Nieodzowna przy realizacji inwestycji okazała się pomoc sponsorów, wolontariuszy i osób osadzonych z 
Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Całość prac inwestycyjnych była prowadzona metodą gospodarczą, 
która się sprawdziła przy realizacji I etapu działań adaptacyjnych Centrum Wychodzenia z Bezdomności.
- Prace modernizacyjne bazy turystycznej i sportowej Ośrodka Kolonijnego Sportowo – 
Wypoczynkowego w m. Długie etap VI dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej 
(Ministerstwo Sportu i Turystyki). Wykonano roboty o wartości 1.128.180,00. zł (z dotacji 243.500,00 zł) 
prace przeprowadzone zostały w zakresie: wykonania budowy boiska do piłki plażowej; remontu 
pawilonu szatniowego; budowy parkingu; montażu szatni kontenerowych. Grantodawca nie dokonał na 
dzień 31 grudnia 2013 roku pełnej refundacji kosztów w wysokości 84.952,37 zł.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Zespół 13 świetlic 
środowiskowych dla 
dzieci i młodzieży 
zakłada: 
- codzienny posiłek, 
- pomoc w nauce, 
- profilaktyka 
antyalkoholowa, 
antynarkotykowa, 
HIV/AIDS, i in.
- rozwój 
indywidualnych 
zainteresowań i 
talentów dzieci 
- organizacja wycieczek
- udział w półkoloniach 
letnich/zimowych, 
koloniach letnich w 
Ośrodku 
Stowarzyszenia w m. 
Długie

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność charytatywnej Jadłodajnia nr 2 przy 
ulicy Chodkiewicza 20 – 
działa od 14 lat; 
prowadziła w 2013 roku 
 dożywianie osób i 
rodzin skierowanych 
przez Gorzowskie 
Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki 
Społecznej oraz z 
Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz 
Pomocy 
Postpenitencjarnej. 
Dział Pomocy 
Rzeczowej prowadzi w 
trybie ciągłym zbiórki i 
dystrybucję do osób i 
rodzin ubogich m.in. 
nowej i używanej 
odzieży oraz obuwia, 
sprzętu RTV i AGD, 
zabawek, mebli. 
Prowadzenie Działu 
Pomocy Żywnościowej- 
pozyskiwanie żywności 
od darczyńców oraz z 
cyklicznych zbiórek 
żywności i dystrybucja 
do najuboższych 
mieszkańców Gorzowa 
Wlkp. i gmin 
ościennych.

94.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Regionalny Ośrodek 
Społeczno – Zawodowy 
i Obywatelski (ROSZiO)
- pomoc w sprawach 
urzędowych i 
obywatelskich,
- informacja i 
poradnictwo prawne 
- pomoc w pisaniu pism 
użytkowych i 
urzędowych, 
- poradnictwo 
zawodowe
Schroniska dla 
bezdomnych (działania 
osłonowe i 
aktywizujące):
- Centrum 
Wychodzenia z 
Bezdomności przy ulicy 
Słonecznej 62a w 
Gorzowie Wlkp. 
(Schronisko dla kobiet; 
Schronisko dla 
mężczyzn; Ogrzewalnia)
- Schronisko dla 
Mężczyzn w 
miejscowości Długie, 
gm. Strzelce Krajeńskie. 
Działania na rzecz 
seniorów: zajęcia 
edukacyjne, sportowo-
rekreacyjne, 
plastyczne,nauki 
komputera, muzyczno-
teatralne, biwaki 
integracyjne, 
organizacja 
Ogólnopolskiego 
Kongresu Dzieci Wojny. 
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 
turnusy rehabilitacyjne, 
obozy integracyjne dla 
dzieci i młodzieży, 
biwaki integracyjne dla 
dorosłych 
niepełnosprawnych, 
pomoc prawno-
obywatelsko-urzędowa 
dla osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin.

94.99.Z
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Stowarzyszenie wygrało 
przetarg ogłoszony 
przez  Lubuskiego 
Kuratora Oświaty na 
organizację kolonii 
letnich dla 320 dzieci z 
terenu województwa 
lubuskiego z rodzin 
ubogich skierowanych 
prze ośrodki pomocy 
społecznej. Kolonie 
letnie pt. „Gniazdo Orła 
Białego” zorganizowane 
zostały podczas 
turnusów:
14 – 27.07.2013  - 160 
dzieci
27.07 – 09.08.2013 - 
160 dzieci
Wysokość uzyskanych 
środków to kwota: 
268.800 zł

Stowarzyszenie 
otrzymało zamówienia 
od instytucji, osób 
prywatnych  i 
organizacji społecznych 
na zorganizowanie 
kolonii o wartości: 
268.540,09 zł.
W ramach działalności 
odpłatnej 
zorganizowano kolonie 
i obozy, w tym 
sportowe dla 631 dzieci 
i młodzieży z 
następujących 
miejscowości: Witnica, 
Deszczno, Strzelce Kraj., 
Wrocław, Barlinek, 
Strzelce Opolskie, 
Leśna, Swarzędz, 
Inowrocław, Jawor, 
Szczecin, Kostrzyn, 
Zielona Góra, 
Warszawa, Szczecin, 
Gorzów Wlkp. oraz dla 
młodzieży z Niemiec.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,897,321.72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,311,339.13 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 209,137.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 356.57 zł

e) Pozostałe przychody 376,488.52 zł

85,800.00 zł

715,434.00 zł

489,004.37 zł

717,556.85 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 259,387.81 zł

1,670.00 zł

184,526.63 zł

34,091.18 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 56,412.39 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,007,795.22 zł
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0.00 zł

39,100.00 zł

2.4. Z innych źródeł 28,513.71 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46,093.51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7,728.58 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 55,421.49 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,753,897.43 zł 55,421.49 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

2,265,245.62 zł 55,421.49 zł

209,137.50 zł 0.00 zł

0.00 zł

29.14 zł

178,530.80 zł

100,954.37 zł 0.00 zł

1 na żywność, środki higieny i czystości 31,827.30 zł

2 na leki, materiały rehabilitacyjne 12,826.43 zł

3 na rehabilitacje i dojazdy na badania 10,767.76 zł

1 rehabilitacja Jakuba 6,294.08 zł

2 leczenie i rehabilitacja Cyryla 5,456.12 zł

3 leczenie i rehabilitacja Michała 2,447.80 zł

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

2,500.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

10.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

6.0 etatów

84.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

25,816.00 zł

18,496.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

42.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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23.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

100.00 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

0.00 osób

100.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 733,570.98 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

137,034.98 zł

137,034.98 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 596,536.00 zł

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

640,218.04 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 640,218.04 zł

60.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

60.00 osób

80.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

70.00 osób

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

65,754.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia;
Pkt. 7 : Wysokość przeciętnego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej wynosi 65.754 zł. 
Wysokość tej kwoty wynika z dużej ilości umów 
cywilnoprawnych związanych z realizacją inwestycji w 
Ośrodku Kolonijnym  Sportowo – Wypoczynkowym i w 
Centrum Wychodzenia z Bezdomności (umowy 
budowlane).

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,494.33 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Umowa Nr 01/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Piłkarki” dla 
30 dziewcząt

Kompleksowe sprawowanie 
opieki nad grupą dziewczyn 
trenujących piłkę nożną – 
aktywizacja sportowa i 
społeczna

Miasto Gorzów Wlkp. 17,250.00 zł

2 Umowa Nr 02/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Zielony Raj” 
dla 30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 18,225.00 zł

3 Umowa Nr 03/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Gong” dla 
30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp 18,225.00 zł

4 Umowa Nr 04/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Słoneczna” 
dla 30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 18,225.00 zł

5 Umowa Nr 05/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Jedyna” dla 
30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 18,225.00 zł

6 Umowa Nr 06/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Szczęśliwa 
Dwunastka” dla 30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 18,225.00 zł

7 Umowa Nr 07/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej 
„Metalowiec” dla 30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 17,000.00 zł

8 Umowa Nr 08/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej 
„Maksymilian” dla 30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 13,995.00 zł
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9 Umowa Nr 09/S/13 z dnia 
04.03.2013 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej „Stokrotka” 
dla 30 dzieci

Kompleksowe sprawowanie 
opieki wobec dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy

Miasto Gorzów Wlkp. 18,225.00 zł

10 Umowa Nr 3/2011 i Aneks 
Nr 3 z dnia 03.01.2013– 
Udzielanie pomocy osobom 
bezdomnym (kobietom )

Prowadzenie działalności 
osłonowych, wspierających i 
psychospołecznych

Miasto Gorzów Wlkp. 15,000.00 zł

11 Umowa  Nr OR 
526.30.4.2013 z dnia 
25.03.2013 „XIII Wiosenne 
biegi przełajowe im. 
Zbigniewa Petri – Długie 
2013”

Popularyzacja sportu 
biegowego, oraz zwiększenie 
aktywności fizycznej

Burmistrz Strzelec Kraj. 1,000.00 zł

12 Umowa 03/N/13 z dnia 
29.03.2013 – „Twardzi jak 
metal” zajęcia 
profilaktyczno- 
terapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży z Hotelu 
Metalowiec

Przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki

Miasto Gorzów Wlkp. 4,200.00 zł

13 Umowa 04/N/13 z dnia 
29.03.2013 – „Obóz 
profilaktyczno – 
terapeutyczny dla 
młodzieży”

Organizacja obozu dla 40 osób Miasto Gorzów Wlkp. 20,000.00 zł

14 Umowa 05/A/13 z dnia 
29.03.2013 – Kampania 
Społeczna – „Rodzina Naszą 
Wspólną Sprawą”

Wzmocnienie wartości i pozycji 
rodziny, przejawiający się w 
dysfunkcjach patologicznych

Miasto Gorzów Wlkp. 10,000.00 zł

15 Umowa 06/A/13 z dnia 
29.03.2013 – „Sięgamy 
gwiazd” całoroczne zajęcia 
profilaktyczne w świetlicach

Profilaktyka uzależnień od 
alkoholu

Miasto Gorzów Wlkp. 12,000.00 zł

16 Umowa 07/A/13 z dnia 
29.03.2013r. – „Nie damy 
się…!” – kolonie letnie dla 
dzieci

Zorganizowanie kolonii dla 
dzieci ze środowisk zagrożonych 
narkomanią i patologią 
społeczną

Miasto Gorzów Wlkp. 30,000.00 zł

17 Umowa 
DS.II.614.3.108.2013.AH z 
dnia 10.04.2013r. – XIII 
Wiosenne Biegi Przełajowe 
im. Zbigniewa Petri – Długie 
2013

Popularyzacja sportu 
biegowego, oraz zwiększenie 
aktywności fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego 4,000.00 zł

18 Umowa DS.IV.614.2.43.2013 
z dnia 10.04.2013r. – 
Kampania Społeczna – 
„Rodzina Naszą Wspólną 
Sprawą”

Promocja i wzmocnienie pozycji 
rodziny w kryzysie

Zarząd Województwa Lubuskiego 7,000.00 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)

19 Umowa 
ROPS.VII.91.2.49.2013 z dnia 
10.04.2013r. – „Pokonać 
biedę” czyli III modułowy 
program wsparcia Lubuszan

Poprawę jakości życia i 
zmniejszenie poziomu 
degradacji  mieszkańców 
powiatów: strzelecko – 
drezdeneckiego, gorzowskiego 
grodzkiego i gorzowskiego 
ziemskiego z obszaru 
wykluczenia społecznego, 
bezdomności.

Zarząd Województwa Lubuskiego - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

10,000.00 zł

20 Umowa ROPS.IV.91.51.2013 
z dnia 05.07.2013r. –II 
modułowy projekt pt. 
”Razem od bezradności do 
samodzielności i aktywności” 
Moduł I – poradnictwo 
specjalistyczne, 
psychologiczne i 
obywatelsko-prawno 
urzędowe Moduł II – Drugie 
Jesienne Spotkania 
Rekreacyjno –Kulturalno -
Integracyjne osób 
niepełnosprawnych

Moduł I - Poradnictwo prawno- 
obywatelsko – urzędowe
Moduł II – Zintegrowanie osób 
niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Lubuskiego - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

25,000.00 zł

21 Umowa  DS.IV.614.5.4.2013 
z dnia 19.09.2013r. – 
Trzeźwa Rodzina to Miłości 
Kraina

Promowaniu zdrowego stylu 
życia oraz kształtowaniu 
postawy  dobrego i 
prawidłowego funkcjonowania 
rodziny wolnej od uzależnień.

Zarząd Województwa Lubuskiego 10,000.00 zł

22 Umowa 19/A/13 z dnia 
21.10.2013r. – VI Konkurs 
Spektakli Teatralnych 
Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych pod 
hasłem „Miłość i 
odpowiedzialność – siostry 
dwie”

Opracowanie scenariusza sztuki 
zgodnego z tematem 
przewodnim Konkursu, 
zaprezentowanie go przed 
widownią młodzieżową swojej 
szkoły.

Miasto Gorzów Wlkp. 7,000.00 zł

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

1 Umowa 
ROPS.IV.924.27.2012r. – 
Utworzenie Centrum 
Wychodzenia z Bezdomności

Likwidacja barier 
architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Lubuskiego - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

249,009.22 zł

2 Umowa Nr 
2012/0267/16/14/Sub.a/DJS
/T z dnia 17.12.2012r. 
Rozbudowa Zaplecza 
Sportowego przy Ośrodku 
Sportowo- Wychowawczym 
w Długiem – VI etap

Zwiększenie atrakcyjności bazy 
sportowej Ośrodka Kolonijno –
Sportowo - Wypoczynkowego w 
m. Długie poprzez wykonanie 
boiska do piłki plażowej, 
remont pawilonu szatniowego, 
budowa parkingu, montaż 
szatni kontenerowych.

Minister Sportu i Turystyki 158,547.63 zł

3 Umowa Nr 
1315/II/2012/ASOS 2012-
2013 z dnia 19.11.2012r. 
”Cztery Pory Roku w Jesieni 
Życia”

Poprawa jakości i poziomu życia 
50 osób starszych z pokolenia 
60, 70 i 80 plus nie 
korzystających z oferty UTW 
zamieszkujących Gorzów Wlkp.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 91,174.00 zł
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4 Umowa Nr DWOiP-I-552-
35/13 z dnia 16.04.2013r. 
„Parasol” – program 
kompleksowej pomocy 
postpenitencjarnej osobom 
pozbawionym wolności, 
zwalnianym z zakładów 
karnych i aresztów śledczych 
oraz ich rodzinom

Kompleksowa pomoc w 
stosunku do osób   
odbywających wyroki., 
opuszczających placówki 
penitencjarne oraz ich rodzin  
polegający na zmniejszeniu 
zjawiska  wykluczenia 
społecznego

Minister Sprawiedliwości 60,000.00 zł

5 Umowa Nr 34./2013 z dnia 
21.06.2013r. – „Od 
bezdomności do godności i 
aktywności” –w ramach 
priorytetu: Działania na 
rzecz osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, 
w tym m.in. skazanych i ich 
rodzin

Zmniejszenie poziomu 
degradacji  i poprawę jakości 
życia u 20 osób z obszaru 
bezdomności i wykluczenia 
społecznego  zamieszkujących  
Schronisko w m. Długie oraz  
wsparcie ich w wychodzeniu z 
bezdomności, poprzez- 
działania osłonowe, 
wspierające, wzmacniające 
psychospołecznie

Wojewoda Lubuski 6,400.00 zł

6 Umowa Nr 133 z dnia 
25.06.2013r.– Organizacja 
wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży szkolnej 27.07.-
09.08.2013

Organizacja obozu dla 30 osób 
w Ośrodku Kolonijnym 
Sportowo - Wypoczynkowym w 
m. Długie w terminie 
27.07.2013r.  – 09.08.2013r. 
Celem realizacji programu było 
przeciwdziałanie inicjacji 
narkotykowej i 
eksperymentowaniu z 
substancjami psychoaktywnymi 
oraz dostarczenie umiejętności 
chroniących przed 
destrukcyjnymi skutkami 
uzależnienia od narkotyków.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp.

3,900.00 zł

7 Umowa Nr 134 z dnia 
25.06.2013r. - Organizacja 
wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży szkolnej 09.08-
22.08.2013

Organizacja kolonii letnich wraz 
z programem wypoczynkowym 
oraz profilaktyczno – 
terapeutycznym w terminie  
9.08.2013   do   22.08.2013r.  
dla grupy 60 dzieci, uczestników 
świetlic, będących w trudnej 
sytuacji materialnej, 
pochodzących z rodzin 
wielodzietnych.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp.

7,800.00 zł

8 Umowa Nr 135 z dnia 
25.06.2013r. - Organizacja 
wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży szkolnej - 
półkolonie

Półkolonie dla dzieci i młodzieży 
uczestników placówek wsparcia 
dziennego. Program 
realizowany był w okresie w 
okresie  od   8.07.2013   do  
19.07.2013. Półkolonie 
obejmowały 120 osób, dzieci i 
młodzieży z Gorzowa Wlkp., ze 
środowisk zagrożonych 
patologią, wykluczeniem 
społecznych, a przede 
wszystkim trudną sytuacją 
materialną rodziców.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp.

4,800.00 zł
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9 Umowa Nr 14/DPS - 
Świetlice/2013 z dnia 
27.06.2013r. – „Szansa na 
przyszłość program dla 
uczestników placówki 
wsparcia dziennego”

Rozwój wszechstronnych 
zainteresowań, zwiększenie 
umiejętności funkcjonowania w 
rolach społecznych, aktywizacja 
osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy oraz   
wsparcie rozwoju osobistego 25 
– osobowej grupy dzieci i 
młodzieży gimnazjów w wieku 
13- 16 lat oraz szkół 
ponadgimnazjalnych  w wieku 
16 – 19 lat.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 40,000.00 zł

10 Umowa Nr DPS/B/040/2013 
z dnia 15.07.2013r. – 
Zwiększenie ilości miejsc 
noclegowych dla osób 
bezdomnych w tym  
tworzenie wraz z 
samorządem lokalnym tzw. 
placówek niskoprogowych 
ogrzewalni i innych”

Zwiększenie ilości miejsc 
noclegowych  poprzez 
modernizację nowego  obiektu;
poprawa warunków 
mieszkalnych i pobytowych 
bezdomnych mężczyzn i kobiet  
poprzez  modernizację i 
otwarcie nowego obiektu;
zmniejszenie skali  bezdomności 
 poprzez  umieszczenie  w 
placówce stacjonarnej lub w 
ogrzewalni  wraz z 
podstawowymi działaniami 
osłonowymi (zakwaterowanie, 
nocleg, wyżywienie, środki 
higieniczne itp.);
zwiększenie liczby osób 
bezdomnych podejmujących 
próby usamodzielniania.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 284,500.00 zł

11 Umowa Nr 17 z dnia 
01.08.2013r. – Kolonie letnie 
sportowo- rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży 09.08-
22.08.2013

Zorganizowanie kolonii letnich 
sportowo – rekreacyjne  dla 
grupy 62 osób – dzieci i 
młodzieży,  uczestników 
placówek wsparcia dziennego 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie w wieku 7-16 
lat, będących uczestnikami 
świetlic o profilu sportowym

Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp.

8,060.00 zł

12 Umowa Nr 6/DWMPC-V-
5611-3/13 z dnia 
19.08.2013r. – „Pomoc 
pokrzywdzonym 
przestępstwem i ich 
rodzinom”

Minimalizacja szkód 
wywołanych czynem 
zabronionym u osób 
pokrzywdzonym i ich rodzin

Minister Sprawiedliwości 250,000.00 zł

13 Umowa partnerska 
0240/11/2/2012 z dnia 
04.02.2013r.  ze 
Stowarzyszeniem Równi 
Wobec Prawa realizacji 
projektu „Obywatel to brzmi 
dumnie!” -program pomocy i 
edukacji obywatelskiej 
mieszkańców obszaru G6

Zwiększenie poziomu wiedzy i 
umiejętności obywatelskich 
wśród osób z wykluczenia 
społecznego

Ecorys Polska  Sp. z o.o. w 
Warszawie

85,800.00 zł

14 Umowa z dnia 25.02.2013  - 
Program dożywiania 
”Zdrowo jeść, by rosnąć w 
siłę”

Dożywianie dzieci w świetlicy Fundacja Tesco Dzieciom 10,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Umowa Nr 128/2013 z dnia 17.06.2013r. - organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa 
lubuskiego

Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp.

268,800.00 zł

2 Umowa z dnia 27.12.2012r. - przygotowanie i wydawanie 
posiłków dla osób uprawionych na podstawie decyzji GCPRiPS

Miasto Gorzów Wlkp. – Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej

176,209.37 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Gorzowa Wydział Spraw Społecznych 1

2 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 4

4 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. 1

15 Umowa z dnia 24.04.2013r. 
– „Pracownia Talentów”

Edukacja kulturalna dzieci i 
młodzieży w świetlicach

Fundacja Tesco Dzieciom 7,000.00 zł

16 Umowa z dnia 05.11.2013r. 
„Zdrowo jeść by rosnąć w 
siłę”

Dożywianie dzieci w świetlicach Fundacja Tesco Dzieciom 3,013.71 zł

17 Umowa 62/KC/Z/OP-12 z 
dnia 10.09.2012r.  - 
wynagrodzenie 
wychowawcy w świetlicach

Celem projektu było 
kompleksowe sprawowanie 
opieki nad dziećmi z rodzin 
ubogich, niewydolnych 
wychowawczo i ekonomicznie, 
a szczególnie zapewnienie tym 
dzieciom dożywiania.

Fundacja Wspólna Droga 6,500.00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1/ 14 kwietnia 2013 roku obchodzono uroczystość 20 – lecia Stowarzyszenia im. Brata Krystyna.

2/ Wyróżnienia Stowarzyszenia w 2013 roku:
• Katarzyna Burzawa – kierownik - wolontariusz Jadłodajni dla ubogich - laureatką Nagrody Człowiek – Człowiekowi 
2013
• Wyróżnienie V strzeleckiej Gali  w kategorii turystyka dla Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wypoczynkowego za 
dotychczasową działalność, sukcesy i promocję Gminy Strzelce Krajeńskie
• Olimp Lubuski  za działalność sportową Stowarzyszenia

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Augustyn Wiernicki     
26.03.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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