Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej






za rok 2011

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina Gorzów Wlkp.

Ulica Słoneczna

Miejscowość

Nr faxu

Gorzów Wlkp.

95-720 14 75

Polska

Kod pocztowy

E-mail

Województwo Lubuskie

Nr domu

66-400

Poczta

biuro@bratkrystyn.pl

63

Gorzów Wlkp.

Nr lokalu -

Gorzów Wlkp.

Strona WWW

Powiat

Nr telefonu

www.bratkrystyn.pl

Data rejestracji: 18.07.2001.
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

210033416

Data utworzenia: 26.11.1992 r.
16.03.2004r.

6. Numer KRS

1

0000029085

95-720 14 75

1. Augustyn Wiernicki - Prezes Zarządu
7. Skład organu zarządzającego
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

2.

Jerzy Hrybacz

- Wiceprezes

3.

Jan Dwojewski

- Wiceprezes

4.

Benedykt Wiśniewski - Sekretarz

5. Krystyna Balbierz
8. Skład organu kontroli lub
nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

- Członek

1. Jan Pasierbowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marek Lewandowski – członek Komisji Rewizyjnej
3. Mirosław Rawa – członek Komisji Rewizyjnej
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu
organizacji)

1) prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie:
a) prowadzenia jadłodajni dla ubogich,
b) udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi,
bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych,
c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii,
2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
3) podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, 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:
a) działalność na rzecz zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru wykluczenia oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
dzieci i młodzieży
c)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:
a) w zakresie współpracy międzynarodowej,
b)w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
c) zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych,
d) organizowania imprez i akcji proekologicznych,
6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie:
a) rehabilitacji,
b) sportu, rekreacji i wypoczynku,
c) 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:
a) działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i
ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich
oraz działań wspomagających rozwój demokracji
b) współpracy ze środkami masowego przekazu,
c) działalności wydawniczej,
10) prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych,
rzeczowych i majątkowych.
11) tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej,
12) prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
13) prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
14) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen, tak w kraju jak i za granicą,
15) prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16) podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz na
rzecz rozwoje przedsiębiorczości,
17) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i realizacja działań na
rzecz poprawy sytuacji osób starszych i przełamywania barier międzypokoleniowych;
18) inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
19) podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości
małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny;
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu
organizacji

20) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie:
a) rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, grup społecznych i zawodowych
b) wzmocnienia sektora ekonomii społecznej,
c) prowadzenie działań strażniczych w odniesieniu m.in. do instytucji rządowych, samorządowych,
zaufania społecznego, sądownictwa i innych publicznych,
21) wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego, w tym:
a) promocja i prowadzenie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie
odnawialnych źródeł energii,
b) wspieranie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
c) inicjowanie i wspieranie lokalnych i globalnych akcji proekologicznych
22) prowadzenie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
23) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
a) udział i organizacja zawodów, meczów, rozgrywek, festynów i imprez sportowych i rekreacyjnych o
zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
b) organizacja przedsięwzięć skierowanych do różnych środowisk i grup: wiekowych, społecznych i
zawodowych
c) upowszechnianie i promocja sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych
d) propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym: walka z otyłością, stresem, depresją i innymi
chorobami i zagrożeniami cywilizacyjnymi
24) prowadzenie działań inwestycyjnych m.in. w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej,
turystycznej, edukacyjnej, użyteczności publicznej, kulturowej i opiekuńczo - wychowawczej
1a) prowadzenia jadłodajni dla ubogich
Jadłodajnie dla ubogich:
- Jadłodajnia nr 2 przy ulicy Chodkiewicza 20 – działa od 11 lat; prowadzi dożywianie osób i
rodzin skierowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.
- Jadłodajnia nr 1 przy ulicy Armii Ludowej 23a - obecnie działalność została zawieszona;
W kwietniu 2011r. przeniesiono do tych pomieszczeń świetlicę dla dzieci „Koszałek Opałek”.

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

1b) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi,
bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
- zapomogi losowe udzielane na mocy decyzji Prezesa Stowarzyszenia
- prowadzenie subkont pomocowych dla osób niepełnosprawnych
- Dział Pomocy Rzeczowej
- Dział Pomocy Żywnościowej
1c) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii
Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w m. Długie
4c) przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania

szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży
Zespół 13 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży zakłada:
- codzienny posiłek,
- pomoc w nauce,
- wyuczenie najważniejszych umiejętności psychospołecznych,
- profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa, HIV/AIDS, i in.
- rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów dzieci
- organizacja wycieczek
- udział w półkoloniach letnich i zimowych oraz w koloniach letnich w Ośrodku Stowarzyszenia w
m. Długie
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2) prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
4) prowadzenie działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji
bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru wykluczenia oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO)
- pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych, sądowych i obywatelskich,
- informacja i poradnictwo prawne
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
-pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych,
Schroniska dla bezdomnych (działania osłonowe i aktywizujące):
- Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn przy ulicy Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.
- Schronisko dla Mężczyzn w miejscowości Długie, gm. Strzelce Krajeńskie
Klub Integracji Społecznej (obecnie działalność zawieszona – brak środków)
3) podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a
także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
- Projekty na rzecz kobiet, w tym ofiar przemocy
6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie:
a) rehabilitacji
b) sportu, rekreacji i wypoczynku,
c) realizowania programów edukacyjnych,
Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w m. Długie:
- Projekty integracyjno – edukacyjno – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
- Obozy, biwaki, spotkania, imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych
7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią
społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
- Punkt Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym przy ul. Słonecznej w Gorzowie Wlkp. (terapia i
wsparcie psychologiczne)
- Punkt filialny Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie gm. Przytoczna (weekendy
od maja do października)
- Kampanie społeczne dotyczące zdrowia, zagrożeń wychowania dzieci i inne
- Programy profilaktyki dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach, świetlicach oraz podczas
półkolonii i kolonii
- Marsz Rodziny dla Trzeźwości
- Publikacja ulotek edukacyjno – informacyjnych i ostrzegawczych

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

8) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w
zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
- współpraca z darczyńcami z Niemiec, Danii
- współpraca z organizacją skautowską z Niemiec
9a) prowadzenie (…) działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji
edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód
obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
- Projekty edukacji obywatelskiej dla osób z obszaru wykluczenia społecznego
- informacja obywatelska w ramach Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i
Obywatelskiego (ROSZiO)
- udział w debatach obywatelskich
9c) prowadzenie (…) działalności wydawniczej,
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
- Wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych nt. rodziny, patologii społecznych, spraw
dzieci i młodzieży, poradników obywatelskich
10) prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych,
rzeczowych i majątkowych.
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
- Prowadzenie subkonta dot. darowizn
- Prowadzenie zbiórek pieniężnych na działalność świetlic środowiskowych i kolonii letnich dla
dzieci z rodzin ubogich
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- Dział Pomocy Rzeczowej prowadzi w trybie ciągłym zbiórki nowej i używanej odzieży oraz
obuwia, sprzętu RTV i AGD, zabawek, mebli, itd.
12) prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
- Promowanie wolontariatu podczas konferencji tematycznych
- Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych
- Organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych wolontariuszy
13) prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
- Udzielanie zapomóg rodzinom romskim
- Promowanie twórczości artysty romskiego
- Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla Romów
- Paczki mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy romskiej
- Wypoczynek letni dzieci romskich w Ośrodku w m. Długie
- Współpraca w przedsięwzięciach kulturalnych
14) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen, tak w kraju jak i za granicą,
- Organizowanie zbiórek wśród społeczności lokalnej i organizacji na rzecz powodzian i
organizowanie transportu darów do poszkodowanych
15) prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Programy rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowane na rzecz
dzieci i młodzieży w świetlicach
- Wycieczki historyczno - patriotyczne (m.in. obóz jeniecki Woldenberczyków, Rejon umocnień w
Międzyrzeczu, śladami Małego Powstańca w Warszawie)
- Program kolonijny „Gniazdo Orła Białego”
- Wspólne obchody świąt i rocznic państwowych w świetlicach (m.in. 3 Maja, 11 Listopada)
17) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i realizacja działań na
rzecz poprawy sytuacji osób starszych i przełamywania barier międzypokoleniowych;
- Wyjazdy integracyjne do Ośrodka w m. Długie, wycieczki
- Działalność klubu seniora „Dzieci Wojny”, a w nim klubu dyskusyjnego dobrego filmu
- Spotkania klubu seniorów z dziećmi w świetlicach

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

18) inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
- 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 – szkoła w Rakańcach
19) podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości
małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny;
- Kampanie społeczne
- Konferencje tematyczne
- Kongres Rodziny (2 edycje)
- Marsz Rodziny dla Trzeźwości (5 edycji)
- Publikacje nt. rodziny i zagrożeń
20) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie:
a) rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, grup społecznych i zawodowych
b) wzmocnienia sektora ekonomii społecznej,
- Zainicjowanie utworzenia Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
- Członkowstwo w Lubuskiej Radzie Programowej na Rzecz Ekonomii Społecznej
- doradztwo i pomoc organizacjom w pisaniu projektów
21) wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz (…) ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego, historycznego, w tym:
a) promocja i prowadzenie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie
odnawialnych źródeł energii,
b) wspieranie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
c) inicjowanie i wspieranie lokalnych i globalnych akcji proekologicznych
Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w m. Długie:
- Coroczne akcje „sprzątania świata” na terenie 8,82 ha Ośrodka Kolonijnego w Długiem
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- Projekty dot. instalacji solarnej na rzecz Ośrodka w Długiem
- Opieka nad Parkiem historycznym w m. Długie.
22) prowadzenie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w m. Długie:
- wycieczki krajoznawcze dla dzieci i dorosłych
- Spływy kajakowe od Jeziora Lipie do Jeziora Osiek
- Rajdy Puszczą Drawską
- Spotkania „Gawęda z Leśnikiem”
10. Sposób realizacji celów
statutowych organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów
statutowych organizacji na podstawie
statutu organizacji)

23) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
a) udział i organizacja zawodów, meczów, rozgrywek, festynów i imprez sportowych i rekreacyjnych o
zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
b) organizacja przedsięwzięć skierowanych do różnych środowisk i grup: wiekowych, społecznych i
zawodowych
c) upowszechnianie i promocja sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych
- Prowadzenie 2 świetlic sportowych piłki nożnej: dla chłopców i dziewcząt
- 11 edycji Wiosennych Biegów Przełajowych – zawody biegowe dla dorosłych biegaczy
(charakter regionalny i ponadwojewódzki) i różnych kategorii biegowych wśród dzieci i młodzieży
(wpisane do ogólnopolskiego kalendarza imprez biegowych)
- Festyny dla dzieci (2 – 3 razy do roku)
24) prowadzenie działań inwestycyjnych m.in. w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej,
turystycznej, edukacyjnej, użyteczności publicznej, kulturowej i opiekuńczo - wychowawczej
- Prace modernizacyjne Centrum Charytatywnego (własność notarialna pow. 1250 m2)
- Prace modernizacyjne bazy turystycznej i sportowej Ośrodka Kolonijnego Sportowo –
Wychowawczego w m. Długie (własność notarialna pow. 8,82 ha)

11. Najważniejsze sfery
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy
najważniejsze, pod względem wielkości
wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od najważniejszej)

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego prowadzone przez Stowarzyszenie wg ustawy w

zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Stowarzyszenie im. Brata Krystyna jest organizacją prowadzącą 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
1.2 Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
1.2.1 Filia Ośrodka: Punkt Konsultacyjny w Rokitnie, gm. Przytoczna
1.3 Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet
1.4 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn nr 1
1.5 Dział Pomocy Rzeczowej
1.5.1 Sklep Dobroczynny, ul. Sikorskiego 46, Gorzów Wlkp.
1.5.2 Sekcja Transportu
1.6 Dział Pomocy Żywnościowej
1.6.1 Bank Chleba
1.7 Świetlica „Słoneczna” dla dzieci
1.8 Świetlica Młodzieżowa
1.8.1 Siłownia dla młodzieży
1.9 Zarząd Stowarzyszenia
1.9.1 Dział księgowości i rozliczeń
1.9.2 Dział kadr
1.10 Dyrektor ds. społecznych i zarządzania
1.10.1 Dział tworzenia i zarządzania projektami
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
2.5 Klub Integracji Społecznej
3. ZESPÓŁ 13 ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH w Gorzowie Wlkp.
3.1 Kierownik Zespołu Świetlic
4. JADŁODAJNIA DLA UBOGICH ul. Chodkiewicza 20, Gorzów Wlkp.

8

1a) prowadzenia jadłodajni dla ubogich
Jadłodajnie dla ubogich:
- Jadłodajnia nr 2 przy ulicy Chodkiewicza 20 – działa od 11 lat; obecnie od poniedziałku do piątku
przygotowuje obiady, a na weekendy wydaje prowiant; w 2011 roku wydano obiady 1.475 osobom
skierowanym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; w sumie w 2011
roku wydano ok. 44.895 posiłków
- Jadłodajnia nr 1 przy ulicy Armii Ludowej 23a - obecnie działalność jest zawieszona.
1b) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi,
bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych
- w 2011 roku udzielono ogółem zapomóg losowych na łączną kwotę: 145.651,63 zł
- ze zgromadzonych na subkontach środków wydatkowano 23.500 zł na potrzeby osób
niepełnosprawnych
- Dział Pomocy Rzeczowej udzielił pomocy rzeczowej w zakresie m.in. odzieży, obuwia, pościeli,
mebli oraz różnego rodzaju przedmiotów i sprzętu TV i agd – 6.000 osobom czyli ok. 500
miesięcznie.
1c) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii
4c) przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży
7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią
społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,

1. Opis głównych działań
podjętych przez organizację

Projekty na rzecz Zespołu 13 świetlic środowiskowych dla 300 dzieci i młodzieży pozwoliły na
realizację następujących działań:
- codzienny posiłek,
- pomoc w nauce,
- zajęcia wychowawcze i edukacyjne w dziedzinie kształtowania umiejętności psychospołecznych i
nawyków kulturalnych,
-prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i talenty artystyczne (plastyczne, muzyczne,
aktorskie, śpiewacze)
- wyjścia kulturalne: kino, teatr, basen, lodowisko, festyny, konkursy, spartakiady,
- realizacja programów profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej w świetlicach, podczas
półkolonii i kolonii,
- organizacja wycieczek na Długie – w tym: Wiosenne Bieganie i zawody sportowe, zabawy z
upominkami i poczęstunkiem); wycieczka dzieci ze Świetlicy „Słoneczna” do Warszawy Śladami
Małego Powstańca Warszawskiego
- udział w półkoloniach letnich i zimowych oraz w koloniach letnich w Ośrodku Stowarzyszenia w m.
Długie,
- wspólne obchody świąt, paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie, słodycze na Dzień Dziecka
Podczas ferii zimowych we wszystkich świetlicach prowadzone były zajęcia zimowe dla ponad 250
dzieci, podczas których odbyły się gry, zabawy, konkurs kolęd, kostiumowy bal karnawałowy.
Zorganizowano wycieczkę autokarową, wyjście do kina oraz zajęcia na lodowisku i basenie.
Podczas wakacji od 5 do 14 sierpnia 2011 roku – 150 dzieci oraz wolontariuszy młodzieżowych
uczestniczyło w półkoloniach letnich zorganizowanych przez Stowarzyszenie w 10 świetlicach.
Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w miejskim programie „Jazda coolturalna”, zorganizowano
konkurs piosenki wakacyjnej, konkursy plastyczne, teatralne, wyjścia na basen, rozgrywki
sportowe. Półkolonie zakończył Festyn „Zdrowo, trzeźwo i sportowo” na Słowiance, w którym
wzięło udział 250 osób w tym dzieci i młodzież ze świetlic i z miasta.
Projekty 2011 na rzecz świetlic:
Miasto Gorzów Wlkp. „Kształtujemy swoją przyszłość” – program pracy z dziećmi i młodzieżą
w świetlicach prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w
Gorzowie Wlkp.
Miasto Gorzów Wlkp. „Szansa dla Metalowca” – program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży
Miasto Gorzów Wlkp. „Moja przyszłość” – program pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicach:
Betlejem, Dobra i Jedyna
Miasto Gorzów Wlkp. Wygrałem! – Nie biorę!” - Program obozu dla młodzieży ze środowisk
zagrożonych narkomanią i patologią społeczną
Miasto Gorzów Wlkp. „Abstynent to właśnie ja!” Program kolonii profilaktycznoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią
społeczną
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Zarząd Województwa Lubuskiego: „Ja i moja przyszłość” program rocznej pracy z dziećmi i
młodzieżą – uczestnikami Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Wojewoda Lubuski „Druga szansa dla mieszkańców Hotelu Metalowiec” – program zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Wojewoda Lubuski „Działania profilaktyczne realizowane wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
narkomanią – uczestników świetlic”
Wojewoda Lubuski „Jestem świadomy! Nie biorę !” Działania profilaktyczne realizowane
podczas kolonii i obozu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią
Fundacja Wspólna Droga ”Kromka Chleba szansą na godne życie dla dzieci –
podopiecznych Stowarzyszenia im. Brata Krystyna”
2) prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
3) podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, 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:
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru wykluczenia oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO) działa 6,5 roku. W 2011 roku
jego działalność obejmowała:
- pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych, sądowych i obywatelskich,
- informacja i poradnictwo prawne
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
- pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych,
Działalność Ośrodka sfinansowano ze środków Wojewody Lubuskiego w ramach projektu
„Regionalny Ośrodek Społeczno Zawodowy i Obywatelski dla Gorzowa Wlkp. i Gmin Ościennych”.
Z powyższych form pomocy ROSZiO w ciągu 2011 roku skorzystały 1.092 osoby.
Schroniska dla bezdomnych (działania osłonowe i aktywizujące):
- Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn przy ulicy Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.
W ramach zadania publicznego dotowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. pt. „Udzielanie pomocy
bezdomnym kobietom z terenu Gorzowa Wlkp.” powstała obok schroniska dla mężczyzn
noclegownia dla kobiet: uruchomiono 1 października 2011 roku. W noclegowni przebywało 5 kobiet.
Zrealizowano wobec nich działania osłonowe, prewencyjne i aktywizujące.
Działania prewencyjno – osłonowe: całodobowy pobyt; całodzienne wyżywienie; pomoc rzeczowa;
podstawowa opieka medyczna; ubezpieczenie grupowe; pomoc w sprawach urzędowych;
zapewnienie środków do utrzymania czystości miejsca pobytu i higieny osobistej.
Działania aktywizujące psychospołecznie oraz integrujące społecznie: zajęcia rekreacyjne, wyjścia
kulturalne; włączenie kobiet w upiększanie obiektu, gotowanie , prace porządkowe; spotkania
indywidualne i grupowe z terapeutą / doradcą zawodowym; mitingi wg potrzeb i w dowolnym
zakresie ( zajęcia resocjalizacyjne i terapeutyczne);
- W schronisku dla mężczyzn przebywało 13 mężczyzn. Podobnie jak kobietom zrealizowano
wobec nich działania: prewencyjno – osłonowe (całodobowy pobyt; całodzienne wyżywienie;
zabezpieczenie odzieży używanej; podstawowa opieka medyczna; ubezpieczenie grupowe; pomoc
w sprawach urzędowych; zapewnienie środków higieny osobistej); działania integrujące i
aktywizujące psychospołecznie (zajęcia rekreacyjne na terenie placówki, wyjścia kulturalne;
włączenie mężczyzn w gotowanie posiłków, prace porządkowe, drobne naprawy; spotkania
indywidualne i grupowe z terapeutą / doradcą zawodowym; mitingi wg potrzeb)
- Schronisko dla Mężczyzn i Klub Integracji Społecznej w miejscowości Długie, gm. Strzelce
Krajeńskie – z programem wychodzenia z bezdomności i uzyskania samodzielności zawodowej.
W schronisku przebywało średnio w miesiącu 15 mężczyzn, przy czym w miesiącach styczeń – luty
było ich 23. Zrealizowano wobec nich działania: osłonowe (całodobowy pobyt; całodzienne
wyżywienie; zabezpieczenie odzieży używanej; podstawowa opieka medyczna; ubezpieczenie
grupowe; pomoc w sprawach urzędowych; zapewnienie środków higieny osobistej); działania
integrujące i aktywizujące psychospołecznie (zajęcia rekreacyjne na terenie placówki, wyjścia
kulturalne; włączenie mężczyzn w prace remontowe, porządkowe, drobne naprawy; spotkania z
doradca zawodowym i ds. obywatelsko - urzędowych, prawnikiem).
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6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie:
b) sportu, rekreacji i wypoczynku,
c) realizowania programów edukacyjnych,
- Programy integracyjno – edukacyjno – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
W dniach 17 – 19 października w Ośrodku w Długiem zrealizowano projekt dofinansowany przez
Zarząd Woj. Lubuskiego pt. „I Jesienne Spotkania Rekreacyjno - Kulturalno - Integracyjne Osób
Niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. lubuskiego”. Udział w projekcie wzięło 120
dorosłych osób niepełnosprawnych z 5 placówek WTZ z: Kamienia Wielkiego, Strzelec Krajeńskich,
Chwalęcic, Gorzowa Wlkp. (2 placówki).
Trzydniowy program zawierał m.in. zsadzenie drzewka przyjaźni, rajd wokół jeziora, wykonanie makiet
o tematyce jesiennej, bal kostiumowy o tematyce filmowej, ogniska z piosenkami biesiadnymi, tańce
integracyjne, przedstawienia, olimpiada sportowa, spacery i in.
- Projekt „Razem w drodze ku samodzielności” skierowany do osób niepełnosprawnych, w tym: z
Gorzowa Wlkp.; z powiatu strzelecko – drezdeneckiego: Strzelce Krajeńskie, Długie, Lipki Wielkie; z
powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Krzeszyce, Wawrów, Stanowice, Łącznica, Stare Polichno,
Stanowice 209 osób niepełnosprawnych skorzystało z 310 godz. doradztwa, w tym: 50 godz.
doradztwa ds. obywatelsko – urzędowych; 50 godz. doradztwa ds. psychospołecznych; 40 godz.
doradztwa zawodowego; 40 godz. doradztwa z zakresu spraw pracowniczych i ubezpieczeń
społecznych; 40 godz. doradztwa ds. problemów osób niepełnosprawnych bezdomnych /
wykluczonych społecznie; 50 godz. doradztwa ds. urzędowo – sądowych; 40 godzin poradnictwa
prawnego.
7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią
społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
- Punkt Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym przy ul. Słonecznej w Gorzowie Wlkp. (terapia i
wsparcie psychologiczne) działa codziennie od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie. Prowadzi
go terapeutka uzależnień i pedagog – doradca zawodowy w jednej osobie. W 2011 roku z jej pomocy
skorzystało 57 osób, w tym 26 osób niepełnosprawnych i 15 osób bezdomnych.
- Punkt filialny Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie gm. Przytoczna działa już 10
lat. W 2011 roku działał w weekendy od maja do października w ramach dotacji Gminy Przytoczna na
projekt „KU ŻYCIU W TRZEŹWOŚCI” - Kompleksowa Pomoc dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w
ramach działalności Punktu Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie. Z pomocy w 2011
roku skorzystało ponad 70 osób uzależnionych i współuzależnionych.
- W gimnazjach gorzowskich zrealizowano projekt sfinansowany ze środków Wojewody Lubuskiego
pt.: „Abstynencja seksualna najskuteczniejszą formą profilaktyki HIV/AIDS – program profilaktyki
metodami aktywnymi dla młodzieży gimnazjalnej”. Zajęcia odbyły się w siedmiu placówkach:
Gimnazjum nr 6, Gimnazjum Katolickie im. Św. Tomasza z Akwinu, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Gimnazjum nr 13, Gimnazjum Sportowe, Gimnazjum
Społeczne Stowarzyszenia Edukacyjnego. W programie udział wzięło 167 uczniów – uczestniczyli w
4 godzinach zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe realizowane były w okresie od października
do grudnia 2011.
8) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w
zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
- Do Działu Pomocy Rzeczowej przyjechały 3 transporty z darami przygotowanymi przez naszych
przyjaciół z Niemiec i Danii
- W maju 2011 roku odwiedziła nasz Ośrodek w Długiem organizacja skautowska z Niemiec i brała
udział w zabawach podczas Wiosennego Biegania 2011.
9a) prowadzenie (…) działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji
edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód
obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Projekty edukacji obywatelskiej dla osób z obszaru wykluczenia społecznego
- informacja obywatelska w ramach Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i
Obywatelskiego (ROSZiO)
- udział w debatach obywatelskich
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10) prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych,
rzeczowych i majątkowych.
- Stowarzyszenie zebrało w 2011 roku 123.671,05 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 24 tony odzieży i różnych przedmiotów.
- Dział Pomocy Żywnościowej prowadził zbiórki żywności w formie akcji przedświątecznych.
- stałe pozyskiwanie żywności od producentów i hurtowników i przekazywanie do jadłodajni i działu
pomocy żywnościowej do dystrybucji osobom ubogim oraz dla dzieci do świetlic
12) prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
- Promowanie wolontariatu podczas konferencji „Wolontariat wart zachodu” 24 kwietnia 2011 roku w
Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.
- Przed zbiórkami żywności – we współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie - Stowarzyszenie
przeszkoliło liderów i ponad 300 wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych m.in. z terenu Gorzowa
Wlkp., Nowej Soli, Kożuchowa, Wschowy, Lubska, Strzelec Krajeńskich, Rzepina.
- Zorganizowano 6 wyjazdów i spotkań integracyjnych wolontariuszy w Ośrodku Długie w 2011 roku
13) prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
- Udzielono zapomóg 6 rodzinom romskim z Gorzowa i Dobiegniewa (pomoc wieloletnia).
- Gorzowscy Romowie (40 osób) korzystają z regularnej pomocy rzeczowej i żywnościowej w dziale
Pomocy Rzeczowej i żywnościowej.
- Przygotowano 20 paczek mikołajkowych dla dzieci i wychowawców ze świetlicy romskiej
Stowarzyszenia Romów Polskich w Gorzowie Wlkp.
- W Ośrodku w m. Długie w 2011 roku wypoczywało wraz z opiekunami 15 dzieci romskich
- uczestnictwo w pracach Jury Konkursu tanecznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Romów Polskich w Gorzowie Wlkp.
15) prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Podczas kolonii letnich 2011 realizowano Program kolonijny „Gniazdo Orła Białego. Damy i
rycerze” ze ścieżką patriotyczno – historyczną i dobrych obyczajów. Udział wzięło w nim 930 dzieci z
całej Polski.
- Wspólnie obchodzono w świetlicach Stowarzyszenia rocznice 3 Maja i 11 Listopada; dzieci i
młodzież przygotowały programy patriotyczne programy poetycko – muzyczne.
17) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i realizacja działań na
rzecz poprawy sytuacji osób starszych i przełamywania barier międzypokoleniowych;
- Zorganizowano dla seniorów - 2 wyjazdy integracyjne do Ośrodka w m. Długie.
- W pierwsze poniedziałki miesiąca odbywają się spotkania uczestników klubu seniora „Dzieci
Wojny”, z poczęstunkiem oraz w ramach klubu dyskusyjnego dobrego filmu.
- Odbyły się Spotkania klubu seniorów z dziećmi w świetlicach.
19) podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości małżeństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny;
Z dotacji Miasta Gorzów Wlkp. zrealizowano projekt Kampanii społecznej pt. „Dzieci i młodzież
nadzieja Gorzowa” z okazji 2011 Roku Dzieci i Młodzieży
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
Konkurs plastyczny pt. „Tato, mama i ja – zawsze razem” dla uczniów szkół podstawowych – praca
pastelami w formacie A3. Wpłynęło ponad 50 prac na konkurs z 8 szkół podstawowych. Przyznano
I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy: IV –VI.
Nagrody wręczono indywidualnie każdemu laureatowi w szkole w obecności dyrekcji, rodziców,
wychowawcy i klasy. Konkurs na tekst wystąpienia publicznego pt. „Musimy od siebie wymagać,
choćby inni od nas nie wymagali” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – tekst do 7 tys. znaków.
Udział wzięło 8 uczniów z 2 szkól ponadgimnazjalnych . Przyznano 3 miejsca i 2 wyróżnienia.
Nagrody wręczono indywidualnie każdemu laureatowi w szkole w obecności dyrekcji, wychowawcy i
klasy. Konkurs literacki pt. „Jak mogę wpłynąć już dziś na moją przyszłość osobistą, rodzinną i
zawodową” dla uczniów gimnazjów – tekst do 5 tys. znaków.
Udział wzięło 9 uczniów z 4 gimnazjów. Przyznano 3 miejsca i wyróżnienie. Nagrody wręczono
indywidualnie każdemu laureatowi w szkole w obecności dyrekcji, wychowawcy i klasy.
V Marsz Rodziny dla Trzeźwości przeszedł ulicami Gorzowa 22 października 2011 roku.
Uczestniczyło w nim ponad 600 osób (dorosłych, dzieci i młodzieży, całych rodzin) z terenu Gorzowa
Wlkp., gmin ościennych oraz województwa lubuskiego Podczas marszu skierowano do Premiera
Polski „Apel wzywający wszystkich kierujących Państwem Polskim do odpowiedzialności za
zdrowie i trzeźwość Narodu, w tym:

12

- do ograniczenia poziomu spożycia alkoholu, a w tym zmniejszenia ilości punktów sprzedaży
alkoholu, na wzór wielu wysokorozwiniętych państw;
- zakazania reklamy alkoholu;
- kierowania do społeczeństwa, szczególnie do rodzin, jasnego przekazu, kształtującego prawidłowe
postawy wobec alkoholu;
- stworzenia rodzicom warunków do wychowania dzieci w abstynencji;
- wspierania przez organy rządowe i media publiczne inicjatyw społecznych w zakresie profilaktyki
uzależnień.
Wszyscy uczestnicy marszu otrzymali poczęstunek. Szkoły, które były najliczniej reprezentowane
otrzymały listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe: m.in. sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, sprzęt
techniczny. Szkoły te to: Zespół Szkół Mechanicznych, IV LO, I LO, Zespół Szkół Odzieżowych,
Gimnazja: nr 4,6,7, Liceum Katolickie, Zespól Szkół nr 12, SP nr 6, 9, Liceum Katolickie, SP im.
Piusa X .
20) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie:
a) rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, grup społecznych i zawodowych
b) wzmocnienia sektora ekonomii społecznej,
- Stowarzyszenie zainicjowało w środowisku pozarządowym i wśród środowiska samorządowców
utworzenie Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
- Stowarzyszenie uczestniczy w pracach Lubuskiej Rady Programowej na Rzecz Ekonomii
Społecznej. 24 września było gospodarzem sesji rady z udziałem parlamentarzystów lubuskich.
- Stowarzyszenie udziela porad i pomocy organizacjom w pisaniu projektów.
23) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
a) udział i organizacja zawodów, meczów, rozgrywek, festynów i imprez sportowych i rekreacyjnych o
zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
b) organizacja przedsięwzięć skierowanych do różnych środowisk i grup: wiekowych, społecznych i
zawodowych
c) upowszechnianie i promocja sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych
- Prowadzone są w trybie ciągłym 2 świetlice sportowych o profilu piłki nożnej: dla chłopców ze
szkół podstawowych i gimnazjum oraz świetlica dla dziewcząt z gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych.
- 30 maja 2011 roku odbyła się 12 edycja Wiosennych Biegów Przełajowych – zawody biegowe dla
dorosłych biegaczy (charakter regionalny i ponadwojewódzki) i różnych kategorii biegowych wśród
dzieci i młodzieży (wpisane do ogólnopolskiego kalendarza imprez biegowych). Zadanie zostało
sfinansowane ze środków Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Gminy Strzelce Kraj.
- Dzieci świetlicowe uczestniczyły w 2 spartakiadach zorganizowanych przez Urząd Miasta Gorzowa
Wlkp.
24) prowadzenie działań inwestycyjnych m.in. w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej,
turystycznej, edukacyjnej, użyteczności publicznej, kulturowej i opiekuńczo - wychowawczej
- Prace modernizacyjne Centrum Charytatywnego (własność notarialna pow. 1250 m2) – w 2011 roku
odnowiono pokrycie dachowe.
- Prace modernizacyjne bazy turystycznej i sportowej Ośrodka Kolonijnego Sportowo –
Wychowawczego w m. Długie (własność notarialna pow. 8,82 ha). W ramach dofinansowana
Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano projekt „Rozbudowa zaplecza sportowego przy
Ośrodku Sportowo – Wychowawczym w Długiem – V etap” w tym:
kompleks żywieniowy dla sportowców, w tym dobudowa sali konsumpcyjnej,
rekultywacja boiska do piłki nożnej,
pawilon szatniowo – wypoczynkowy dla sportowców,
parking dla autokarów i samochodów dowożących sportowców.
2.Zasięg terytorialny
prowadzonej przez organizację
działalności pożytku
publicznego

Województwo
Cały kraj – kolonie

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”,
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w x tak
podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy
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społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne
określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp
1
2

Miejscowości, w których placówka
prowadzi działania

Nazwa placówki
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Liczba odbiorców działań placów
ki w okresie sprawozdawczym

Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 63

13

Długie, ul. Turystyczna 14

15

3

Świetlica nr 1 Jedyna

Gorzów Wlkp. ul. Obotrycka 10

18

4

Świetlica nr 3 Młodzieżowa

Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 63

19

5

Świetlica nr 5 Słoneczna

Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 63

35

6

Świetlica nr 6 Na Piaskach

Gorzów Wlkp. ul. Armii Ludowej 27A

23

7

Świetlica nr 8 Gong

Gorzów Wlkp. ul. Chełmońskiego 6

18

8

Świetlica nr 9 Sportowa

Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 1

45

9

Świetlica nr 10 Stokrotka

Gorzów Wlkp. ul. Armii Ludowej 23A

30

10

Świetlica nr 11 Betlejem

Gorzów Wlkp. ul. Bp. Wilhelma Pluty 7

35

11

Świetlica nr 12 Szczęśliwa 12

Gorzów Wlkp. ul. Grobla 68A

20

12

Świetlica nr 13 Zielony Raj

Gorzów Wlkp. ul. Osadniczej 3

13

Świetlica nr 14 Maksymilian

Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 15

54

14

Świetlica nr 15 Dobra

Gorzów Wlkp. ul. Dobra 16

28

Gorzów Wlkp. ul. Szczecińska 25

15

15

Świetlica Metalowiec

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w
okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i
osoby prawne)

Osoby
fizyczne

9000 osób

Osoby
prawne

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

14

22

Dotacja Lubuskiego Kuratorium Oświaty:
Obóz dla wolontariuszy pn. „Letnia Akademia Demokracji Obywatelskiej”, umożliwiło profesjonalne
prowadzenie zajęć warsztatowych, stanowiących dla uczestników ogromną atrakcję i wartość
edukacyjną nt.:
- „III sektor jako miejsce kariery zawodowej ludzi młodych – doświadczenie Polski i Unii
Europejskiej”
- Różne formy służby woluntarystycznej w środowisku lokalnym.
Pozwoliło również na organizację wyjazdów, spotkań i zajęć merytorycznych oraz zorganizowanie
autokarowych wycieczek do Urzędu Gminy Strzelce Krajeńskie, podczas których odbyło się
spotkanie z burmistrzem Gminy Strzelce Kraj. i starostą Powiatu na temat 20-lecia działalności
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej
samorządów w Polsce. Umożliwiło zastosowanie ciekawych form realizacji zadań w podziale na
działalności pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju
różne oraz interesujące uczestników formy i metody. Zorganizowano uczestnikom wyjścia na basen
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie
do Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego Słowianka oraz wycieczkę do skansenu w Bogdańcu.
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów
Do realizacji zajęć zakupiono materiały dydaktyczne oraz warsztatowe umożliwiające
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności.
przeprowadzenie
zajęć oraz zakup nagród, dyplomów i upominków.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację
Dzięki dofinansowaniu zorganizowano realizację programu profilaktycznego.
na temat trzech głównych rodzajów działalności
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności

Dzięki dofinansowaniu Kuratorium zorganizowano IV turnusy kolonijne:
I turnus 1-14.07.2011 - 125 osób
II turnus 14-28.07 - 75 osób
III turnus 28-09.08.2011 - 150 osób
IV turnus 09-22.08 - 150 osób
Kod PKD:

9499Z

Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
Województwo
(Należy wskazać np. „gmina”,
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

„powiat”,

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
X tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku
publicznego

2. Opis przedmiotu działalności
odpłatnej pożytku publicznego

Działalność odpłatna pożytku publicznego w 2011 roku prowadzona na bazie statutu i zapisu w
KRS:
pkt 1) prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie:
(…)
c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. (…) organizowanie wypoczynku, w tym (…)
kolonii,

(Należy podać informację na temat rodzaju
działalności odpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem
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)

Stowarzyszenie otrzymało zamówienia od instytucji, osób prywatnych i organizacji
społecznych na zorganizowanie kolonii o wartości: 176.295,50 zł z takich m.in. miejscowości:
Warszawa; Gorzów Wlkp.; Grabice; Szczecin; Wrocław; Zielona Góra; Zgorzelec; Złotoryja.

Kod PKD:

9499Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej
przez
organizację
odpłatnej
cały kraj
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”,
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
5.Opis przedmiotu działalności
gospodarczej

X

nie

nie dotyczy
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(Należy podać informację na temat rodzaju
działalności gospodarczej prowadzonej przez
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności gospodarczej wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając
od głównego przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej
przez organizację działalności
gospodarczej

Kod PKD:

Nie dotyczy

nie dotyczy

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”,
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

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)

2.140.936,06 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

553,79 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

48.563,05 zł
1.257.038,99 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł
900.259,99 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

356.779,00 zł
0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

153.868,00 zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

176295,50 zł
0, 00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

w
tym:

1383160,04 zł

33.928,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

34.500,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

3.130,00 zł
0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
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78.760,00

zł

g) z nawiązek sądowych

3.550,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

6.000,00 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

2. Wynik działalności gospodarczej

zł

- , zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

-, zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

40.834,47 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3

6.766,04 zł

Na rehabilitacje i dojazdy na badania i rehabilitacje

18.546,60 zł

Na żywność
Na leki, materiały rehabilitacyjne

13.983,69 zł

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

rehabilitacja Jakuba

7.145,04 zł

2

dla dzieci z punktu przedszkolnego i świetlicy

3.853,70

3

rehabilitacja Ryszarda

2.228,73

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

w
tym :

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
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Koszty ogółem:

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

2.006.609,87 zł

40.834,47 zł

1.405.284 ,62 zł

40.834,47 zł

176.295,50 zł

0 , 00 zł

0 ,00 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce,
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia,
amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

155741,85 zł

0 ,00 zł

4050 ,00 zł

, zł

265.237 ,90 zł

,

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
X z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

X z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
x

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, 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)

X tak

nie

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

użytkowanie
x

najem

użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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)

14 osób

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)

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

18

7,3 etatów

88 osób

X tak
1. Organizacja ma członków

nie

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

23 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała……………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……………….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

X tak
nie

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:

150 osób

a) członkowie organizacji

10 osób

b) pracownicy organizacji

3 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

30 osób
0 osób

e) inne osoby

107osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

69 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

13 osób

b) pracownicy organizacji

6 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

41 osób
4 osób

e) inne osoby

5 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

zł

135.528,09 zł
135.528,09 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

475.129,09

nagrody

0 ,00 zł

premie

0 ,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0 ,00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych

321.601,00 zł

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

w
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0 ,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

321.601 ,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. 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)

321.601 ,00 zł

0 ,00 zł

0,00 zł
0 ,00 zł
1.439,15 zł
0 ,00 zł
0 ,00 zł
4.000,00 zł

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

Nie X

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

zł

Nie dotyczy

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

Tak

X

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania
1

Kwota

Umowa Nr 24/ A/ 11 z dnia 20.04.2011. „Szansa dla Metalowca”

20

8 840, 00

2
3
4
5

Umowa Nr 25/A/ 11 z dnia 20. 04. 2011. Kampania społeczna pod hasłem : „Dzieci i młodzież
nadzieja Gorzowa”
Umowa Nr 15/N/11 z dnia 20.04.2011. - zajęcia świetlicowe dla dzieci ze środowisk
zagrożonych narkomanią i patologiami społecznymi
Umowa Nr 26/A/11 z dnia 26.04.2011. „ Abstynent to właśnie ja” (kolonie dla dzieci
świetlicowych)
Umowa Nr 06/S/11 z dnia 25.04.2011. „ Kształtujemy swoją przyszłość” – program
realizowany w świetlicach.

6 450,00
5 220,00
38 350,00
152 000,00

6

Umowa Nr 16/ N/ 11 z dnia 26.04.2011. „Wygrałem ! – Nie biorę”

13 815,00

7

Umowa Nr 07/S/11 z dnia 15.07.2011. „Moja przyszłość – program pracy z dziećmi i
młodzieżą w świetlicach: Betlejem, Dobra i Jedyna”

33 000,00

8

Umowa Nr 3/ 2011 z dnia 14.09.2011. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym (kobietom)

9
10
11
12
13

5 000,00

Umowa Nr DS.VII.614.2.68.2011.AH z dnia 11.05.2011.
„ XI Wiosenne Bieganie – Długie 2011”
Umowa Nr DS.II.614.1.1.49.2011 z dnia 27.05.2011. „Ja i moja przyszłość” - program rocznej
pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicach.
Umowa Nr DS.I.614.36.2011 z dnia 1.07.2011. „Razem raźniej i weselej” - Integracja osób
niepełnosprawnych
PFRON - Umowa Nr DS.I.614.24.2011/IV z dnia 14.11.2011 „Razem w Drodze ku
Samodzielności – niepełnosprawni”
XI Wiosenne Bieganie – Długie 2011

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

Tak

3 000,00
28 000,00
26 550,00
32 854,00
700,00

X

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania
Umowa Nr 2011/0004/1614/ SubA/ DISIT z dnia 17.02.2011. „Rozbudowa zaplecza
1.
sportowego przy Ośrodku Sportowo – Wychowawczym w Długiem – V etap”
2. Umowa Nr 200/2011 z dnia 10.06.2011 - Obóz dla Wolontariuszy
3.

Kwota
449.959,99
4 200,00

Umowa Nr 199/2011 z dnia 10.06.2011 - Półkolonie

4 500,00

5.

Umowa Nr 20/2011 z dnia 5.07.2011. „Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i
Obywatelski dla Gorzowa i gmin ościennych”.
Umowa Nr 3 z dnia 19.07.2011. „Druga szansa dla mieszkańców Hotelu Metalowiec”.

3 400,00

6.

Umowa Nr 4 z dnia 19.07.2011. „Jestem świadomy! Nie biorę” – Kolonie

4 400,00

4.

7800,00

Umowa Nr 5 z dnia 19.07.2011. „Działania profilaktyczne realizowane wśród dzieci i
4 000,00
młodzieży zagrożonych narkomanią” – dla uczestników świetlic.
Umowa Nr 6 z dnia 19.07.2011. „Abstynencja seksualna najskuteczniejszą formą profilaktyki
8.
2 000,00
HIV/ AIDS – program profilaktyki metodami aktywnymi dla młodzieży gimnazjalnej”
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
7.

Tak

X

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
Kwota
Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenu województwa
1
lubuskiego

21

420 000,00 zł

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

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

1

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

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

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Prawidłowość
wydatkowania
środków
budżetowych przekazanych przez Ministra Ministerstwo
Pracy
i
Polityki
1
Pracy i Polityki Społecznej na projekt pod Społecznej
tytułem „Precz z biedą dzieci i młodzieży”
Ocena stanu sanitarno – higienicznego Państwowy
Powiatowy
Inspektor
2
noclegowni
Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Nadzór nad warunkami pracy
3
w Gorzowie Wlkp.
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 X nie
(Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

17.06.2011r.

17.11.2011r.
25.11.2011r.

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

Augustyn Wiernicki –
Prezes Zarządu

27.03.2012r.
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

